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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPISI VE BİLGİ SİSTEMİNE 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, EHABS’a ilişkin hususlar ile elektronik ha-

berleşme altyapı tesislerine ilişkin asgari gerekliliklerin belirlenmesi ve denetlenmesine yönelik
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, işletmecilerin elektronik haberleşme altyapı bilgilerini

EHABS’a girmesine ilişkin hususlar ile 27/12/2012 tarihli ve 28510 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü
Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında geçiş
hakkını kullanan işletmecilerin kuracakları elektronik haberleşme altyapı tesislerinin asgari
gerekliliklerinin belirlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleş-

me Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (u) bentleri ile 12 nci maddesinin
ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
b) Elektronik haberleşme altyapısı: Elektronik haberleşmenin, üzerinden veya aracılı-

ğıyla gerçekleştirildiği anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve hatlar
da dâhil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini, ilgili tesisleri ve bunların bütünleyici parça-
larını,
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c) Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS): Elektronik haberleşme sek-
töründe faaliyet gösteren işletmecilerin altyapılarına ilişkin bilgilerin kaydedildiği sistemi,

ç) Elektronik haberleşme şebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasında elektronik ha-
berleşmeyi sağlamak için bu noktalar arası bağlantıyı teşkil eden anahtarlama ekipmanları ve
hatlar da dâhil olmak üzere her türlü iletim sistemleri ağını,

d) Geçiş hakkı: İşletmecilere, elektronik haberleşme hizmeti sunmak için gerekli şebeke
ve alt yapıyı kurmak, kaldırmak, bakım ve onarım yapmak gibi amaçlar ile kamu ve özel mül-
kiyet alanlarının altından, üstünden, üzerinden geçmeleri için tanınan hakları,

e) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya
elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketi,

f) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yükümlülükler ve İdari Müeyyideler

İşletmecilerin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan

Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsa-
mında geçiş hakkını kullanacak işletmeciler Kurum tarafından yayımlanan Elektronik Haber-
leşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanına uymakla yükümlüdür.

(2) İşletmeciler, Kurumun belirleyeceği usul ve esaslara uygun olarak elektronik ha-
berleşme altyapılarına, şebekelerine ve hizmetlerine ilişkin bilgileri EHABS veri tabanına kay-
detmek ve veri tabanına kaydedilen bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamakla yüküm-
lüdür.

(3) Kurumun talebi üzerine işletmeciler, bilişim sistemlerine uzaktan erişim sağlamakla
yükümlüdür.

Denetim
MADDE 6 – (1) Kurum, 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yükümlü işletme-

ciler tarafından inşa edilen altyapıların Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Do-
kümanına uyup uymadığını resen veya şikâyet üzerine denetleyebilir veya denetletebilir.

(2) Kurum, EHABS veri tabanına kaydedilen altyapı verilerinin doğruluğunun tespitine
ilişkin resen veya şikâyet üzerine işletmecileri denetleyebilir veya denetletebilir.

İdari para cezaları ve diğer idari yaptırımlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali nedeniyle verilebilecek İdari para

cezaları ve diğer idari yaptırımlara ilişkin olarak 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller ve EHABS
MADDE 8 – (1) Kurum, EHABS’ı kurabilir veya kurdurabilir.
(2) Kurum, EHABS’a ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallere ilişkin usul ve

esasları belirleyebilir.
Yürürlük
MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.
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Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat

Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı

fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“ı) Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat: Çiftçilerin Odaya kayıtları sırasında ve sonraki yıllarda

ödemek zorunda oldukları ücreti (yıllık aidat),”

“l) İkamet Odası: Oda genel kurulu delegeliği için yapılacak seçimlerde, oda üyelerinin

seçmen/aday olarak katılabilecekleri seçim çevresinin içinde kaldığı Ziraat Odasını,

m) Giriş ücreti ve yıllık aidat listesi: O yıl asgari ücretinin yüzde ikisi ile beş katı ara-

sında kalmak üzere, altı kademede ve bölgeler, iller ve ilçeler bazında sayısı Birlikçe belirlenip,

oda yönetim kurullarınca seçilen listeyi, 

n) Tarımsal mal varlığı: Arazi varlığı ve eşdeğer arazi varlığı toplamını, 

o) ZOBİS: TZOB ve Ziraat Odaları Bilgisayar Otomasyonu yazılımını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin  5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 5 – Asgari ücretin yüzde ikisinden az, beş katından fazla olmayacak şekilde,

Kanunun 20 nci maddesine uygun olarak, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan altı ka-

demede gösterilen miktarlar dahilinde Birlikçe hesaplanarak, giriş ücreti ve yıllık aidat listeleri

hazırlanır. 

Birlik Yönetim Kurulu, giriş ücreti ve yıllık aidat listelerini, asgari ücretin %2 sinin al-

tına düşmemek üzere, yörenin ürün desenini, toprak yapısını, üreticinin gelir durumunu göz

önüne alarak; sulu arazilerde dekara belirlenen azami değerin %65 ine kadar, susuz ve kıraç

arazilerde ise dekara belirlenen azami değerin %85 ine kadar düşürerek, bölgelere, illere ve il-

çelere göre giriş ücreti ve yıllık aidat listeleri hazırlayabilir. Giriş ücreti ve yıllık aidat rakam-

larının küsurları en yakın tama yuvarlanır. 

Birlikçe belirlenen giriş ücreti ve yıllık aidat listelerinden, çay tarımı ile uğraşan üye-

lerin bulunduğu odalara Birlikçe istisna tanınabilir. 

O yıla ait asgari ücret belirlendikten sonra, Birlikçe, ilk yönetim kurulu toplantısında,

Yönetmelik gereğince alınması gereken giriş ücreti ve yıllık aidatları gösteren listeler; bölgeler,

iller ve ilçeler bazında hazırlanır ve ZOBİS’e yüklenir. Söz konusu listelerden oda yönetim

kurulu kararı ile belirlenen liste, ZOBİS’ten seçilir. 

Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre yapılan dönüşümler, sulu arazi olarak değer-

lendirilir. Asli üyenin eşdeğer arazi varlığına uygun olarak yapılan dönüşümler, ayrıca hesap-

lanarak,  diğer varlıkları ile toplanarak alınır. 

Sulu-kuru arazi ayrımı yapmayan odaların belirlemiş olduğu aidat miktarları, kuru arazi

üzerinden değerlendirmeye alınır.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, IV. kademede yer alan asli üyelerin, tarımsal

malvarlığını kuru ve sulu olarak ayrı ayrı beyan etmesi durumunda; kuru ve sulu araziler ile eş

değer tarım arazisinin toplam miktarı, sulu tarım arazisi olarak değerlendirilerek giriş ücreti

ve yıllık aidat buna göre alınır.

13 Temmuz 2016 – Sayı : 29769                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



En geç 1 ay içerisinde kendi odası için uygun olan listeyi tercih edip karar yazısını gön-
dermeyen odalara, Birlik tarafından re’sen liste ataması yapılır. Birlik tarafından liste ataması
yapılan odalar, yönetim kurulu kararı alınmak suretiyle uygulamaya başlar.

Talimatlar dışında hareket eden odalar, ilgili kanun, yönetmelik ve genelge dışında ha-
reket etmiş olacağından, bu odalar hakkında 6964 sayılı Kanunun 18/7 maddesi uyarınca işlem
yapılır.” 

MADDE 3 – Aynı  Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 6 – Birden fazla odanın çalışma alanı içinde işletmesi olan tüzel kişiler ile

tüzel kişiliğe sahip olmasa da Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı dö-
ner sermayeli kuruluşlara, belediyelere ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait işletme ve kuruluş-
ların, ilk kayıt, kayıt güncellemesi ve sair işlemleri ile giriş ücreti ve yıllık aidat hesaplamaları
aşağıdaki şekilde yapılır: 

a) Bu üyeler; ilk kayıt, kayıt güncellemesi ve sair işlemler için tarımsal mal varlığının
bulunduğu her odaya ayrı ayrı başvurabilecekleri gibi, işlemlerini işletme merkezinin bulun-
duğu yerin odasından (ikamet odası) da yapabilirler. İşlemlerin merkezinin bulunduğu odadan
yapılabilmesi için,  giriş ücreti ve yıllık aidatlarını, tarımsal mal varlığının bulunduğu her odaya
veya odanın banka hesabına yatırılması,  ödeme makbuzu veya banka dekontunu ibraz etmesi
gerekir. 

b) Bu üyelerin giriş ücreti ve yıllık aidatları, ilçelerdeki tarımsal mal varlığı ile ilçeler-
deki odalarca kabul edilen giriş ücreti ve yıllık aidat listesine göre hesaplanır.

c) Bu üyeler; tüm ilçelerdeki ve/veya ilgili odanın çalışma alanındaki tarımsal mal var-
lığının yer aldığı çiftçi belgesini, tarımsal mal varlığının bulunduğu her odadan ayrı ayrı ala-
bileceği gibi, diğer odaların tahakkuk etmiş aidatını ödemiş olmak kaydıyla merkezin bulun-
duğu odadan da alabilirler.

Birden fazla odanın çalışma alanı içinde işletmesi olan gerçek kişilerin, ilk kayıt, kayıt
güncellemesi ve sair işlemleri ile giriş ücreti ve yıllık aidat hesaplamaları aşağıdaki şekilde
yapılır:

a) Gerçek kişilerin ilk kayıtları, 6964 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası
gereğince, kişiye ait tarımsal mal varlığının bulunduğu her odaca ayrı ayrı yapılmak zorun-
dadır.

b) Gerçek kişiler, kayıt güncellemelerini, tarımsal mal varlığının bulunduğu ilçedeki
odalardan ayrı ayrı yapabilecekleri gibi, ilgili köy ve mahalle muhtarlıklarına tasdik ettirdikleri
formları ve ilgili odaya ait giriş ücreti veya yıllık aidatını ödediğine ilişkin ödeme makbuzu
veya banka dekontunu ibraz etmek şartıyla ikamet odasından da yaptırabilirler. Bu durumda,
ikamet odası, diğer odaların çalışma alanındaki tarımsal mal varlıklarını gösteren muhtarlıkça
onaylanmış formlar ile banka dekontunun bir suretini en geç onbeş gün içinde ilgili odaya gön-
derir. 

c) Bu durumda olanlardan, üyeliği geçmiş yıllara dayananlarla, ilk kaydının üzerinden
bir yıl geçmiş olanlar, gerek o yıla ait gerekse geçmiş yıllara ait aidat borçlarını kayıtlı oldukları
her bir odaya ayrı ayrı yatırabilecekleri gibi ikamet odasına başvurarak, diğer odalara ait aidat
borçlarını o odaların banka hesabına yatırabilirler. 

ç) Giriş ücreti ve yıllık aidatlar, gerçek kişilerin ilçelerdeki tarımsal mal varlığı ile il-
çelerdeki odalarca kabul edilen giriş ücreti ve yıllık aidat listesine göre hesaplanır.

d) İkamet odası tarafından verilecek çiftçi belgesinde, üyeye ait tüm ilçelerdeki veya
kendi çalışma alanındaki tarımsal mal varlığı bilgileri yer alır.    
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e) Gerçek kişilerin, tarımsal mal varlığının bulunduğu her odaya ayrı ayrı kayıt olmaları
gerektiğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerinin, tarımsal mal varlığının bulunduğu her
bir oda tarafından ayrı ayrı yapılması zorunludur.

f) Gerçek kişilerin, ikamet odası çalışma alanı dışında tarımsal mal varlığı edinmesi
(satın alma, kiralama ve benzeri) durumunda, bu kişiler ilgili odaya müracaat ederek ilk kayıt-
larını yaptırıp bu odaya giriş ücreti öderler. İkamet odası çalışma alanı dışındaki tarımsal mal
varlığının çeşitli şekillerle üçüncü kişilere geçmesi halinde, bu durum ilgililerce, tarımsal mal
varlığının içinde bulunduğu odaya bildirilir. Aksi takdirde, üretim yılının başında tahakkuk
eden yıllık aidat kişiden alınır. Giriş ücreti veya yıllık aidatlarını ödemeleri kaydıyla oda üye-
lerine verilen “Çiftçi Belgesi” nden ayrıca belge ücreti veya başka bir ad altında ücret alına-
maz.

g) Esasen, o yılın aidatı anlamına gelen giriş ücretinin alındığı yıl, giriş ücreti ödenen
odaya ayrıca yıllık aidat ödenmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin  10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Giriş ücreti ve yıllık aidatın ilanı ve listelere yapılacak itiraz
MADDE 10 – Kademeler dahilinde, Birlik Yönetim Kurulunca belirlenen giriş ücreti

ve yıllık aidat miktarlarına ait cetvel, odalar tarafından ilgili muhtarlığa imza karşılığı verilir
veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir. Cetvel, muhtarlar tarafından herkesin görebileceği
bir yerde ilan tahtasına asılarak 15 gün süreyle ilan edilir. Cetvellerin muhtar tarafından ilan
tahtasına asılma ve indirilme tarihleri tutanakla tespit edilir. Giriş ücreti ve yıllık aidat miktar-
ları, re’sen kaydı yapılan gerçek kişilerle, gerçek kişiler dışında kalan asli üyelere yazı ile tebliğ
edilir. Muhtarlar tarafından tahtaya asılarak ilan edilen giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarına
ilgililer ilanın sona erdiği tarihten, yazı ile tebliğ edilenler tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içinde Oda Meclisine itiraz edebilirler. Oda Meclisi itirazı bir  ay içinde kesin olarak karara
bağlar. Kesinleşen listeler oda ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“Yıllık aidat olarak, oda yönetim kurulu kararıyla ödenecek miktar, pos cihazı ile en
çok 9 eşit takside bölünebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Engellilerin aidat hesaplamalarında tam teşekküllü kamu hastanelerinden heyet raporu

ile belgelendirilmek koşuluyla, raporda belirtilen bedensel engelliliği oranında indirim yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“Zamanında ödenmeyen aidatların tahsili için öncelikle borcu olan üyeye ihtarname

gönderilerek aidatın ödenmesi için süre verilir. Aidat, ihtardan sonra belirlenen süre içerisinde
ödenmemesi durumunda icra yoluyla tahsil edilir. Geçmiş yıllara ait aidatlar, oda yönetim ku-
rulu kararıyla, ödenecek miktar en çok 5 eşit taksitle pos cihazı aracılığı ile yapılandırılabilir.

Ölen üyenin mirasçıları mirası reddetmemişlerse, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk
Medeni Kanununun mirasa dair hükümleri kapsamında, oda aidatları ölenin mirasçılarından
miras payları oranında talep edilebilir. Borcun ödenmemesi halinde mirasçılar aleyhine yasal
yollara başvurulabilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Ku-

rulu yürütür.

13 Temmuz 2016 – Sayı : 29769                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2015 tarihli ve 29450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı

Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Öğrenciler, her ders için düzenlenebilecek ara sınav/sınavlar dışın-

da, dönem sonu sınavına da girmek zorundadır.

(2) Dönem sonu sınavı yerine, öğretim üyesinin isteği ve dersin niteliğine göre öğren-

ciye proje de yaptırılabilir.

(3) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınavlar ve dönem sonu sınavlarına

ilişkin bilgiler, dönem başında öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrencilere bildirilir.

(4) Dersin öğretim üyesince geçerli görülen bir nedenle, ara sınav veya dönem sonu sı-

navlarına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir.

(5) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(6) Bir öğrenciye aynı günde ikiden fazla dönem sonu sınavı verilmez.

(7) Öğretim üyeleri, ilgili dekanın onayını almadan dönem sonu sınavının zamanını ve

tarihini değiştiremez.

(8) Dönem sonu sınavı yerine düzenlenecek mazeret sınavı, izleyen dönemin ders kayıt

süresinin başlangıcından beş gün öncesine kadar yapılabilir. Bu durumda öğretim üyesi tara-

fından ilgili ders için “I” notu verilir. “I” notunun harf notuna çevrilmesi ile ilgili olarak, 22

nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hükümler uygulanır.

(9) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle fakültede saklanır

ve ikinci yılın sonunda imha edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç onbeş iş günü içinde, yazılı

olarak fakülte dekanlığına başvurarak, ara sınav dönem sonu sınavı kağıdının tekrar incelen-

mesini isteyebilir. Dekan tarafından dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç beş iş

günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav kağıdını inceleyerek sonucu Dekana bildirir. Notlarda

yapılacak düzeltme, 25 inci madde hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“a) “I” notu (eksik); dersin devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde, mazereti

nedeniyle ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya dönem sonu sınavına giremeyen
öğrencilerin; dönem sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde mazeretlerini belirten
belgeleri talep dilekçesi ile birlikte dersin öğretim üyesine iletmeleri ve taleplerinin öğretim
üyesi tarafından uygun görülmesi halinde verilen nottur. Öğrencinin mazeretini belirten belgeler
ve talep dilekçesi, ilgili fakülte tarafından en geç akademik takvimde not girişleri için son gün
olarak belirtilen tarihe kadar Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir. Belirtilen tarihe kadar ilgili
belgelerin Öğrenci Kaynakları Birimine iletilmemesi halinde; dersin notu, not ortalamasına
dahil edilen dersler için “F”, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için “U” olur. Öğrencinin,
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“I” notu aldığı dersten öğretim üyesi tarafından belirlenen sürede gerekli çalışmaları tamam-
laması veya belirtilen tarihte dönem sonu sınavına girerek bir not alması gerekir. İlgili fakülte,
“I” notlarının harf notuna dönüşümleri için en geç bir sonraki dönemin ders kayıtlarından üç
gün öncesine kadar olmak üzere belirlediği “I” notu dönüşüm tarihlerini karar ile Öğrenci Kay-
nakları Birimine iletir. Kararda belirtilen tarihe kadar tüm sınav hakları kullanılarak bir harf
notuna dönüştürülmeyen “I” notu; not ortalamasına dahil edilen dersler için “F”, not ortala-
masına dahil edilmeyen dersler için “U” notuna dönüşür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden: 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ NANOTANI İÇİN FONKSİYONEL YÜZEY
VE ARAYÜZEYLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sabancı Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Sabancı Üniversitesi Nanotanı için Fonksiyonel Yüzey ve Arayüzeyler Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sabancı Üniversitesi Nanotanı için Fonksiyonel Yü-

zey ve Arayüzeyler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı, faaliyet alanları, yönetim or-
ganları ile yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sabancı Üniversitesi Nanotanı için Fonksiyonel Yüzey ve Arayüzeyler Araş-

tırma ve Uygulama Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: Sabancı Üniversitesi Rektörünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/8/2015 29450

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/1/2016 29607
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e) Üniversite: Sabancı Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Hastalıklar için yeni jenerasyon tanı kitleri geliştirilmesi, çiplerdeki nano yapılarda

algılayıcı moleküller ve belirteçler, biyo uyumlu ve anti bakteriyel yüzeyler ve kaplamalar, ge-
liştirilmiş yüzeyli mikroakışkan sistemler, enerji verimliliğini artırmak için arayüzeylerin ayar-
lanması alanlarında ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve teknoloji geliştirmek.

b) Bu alanlardaki araştırmalarını disiplinlerarası düzeyde gerçekleştirerek, gelişmiş
ürünler ortaya çıkarmak amacıyla bir araya getirmek.

c) Merkezin faaliyet alanlarında uzman araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri yetiş-
tirmek.

ç) Sanayi, Üniversite ve diğer araştırma kurumlarının işbirliği yapmasını sağlamak.
d) Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle İstanbul ve Marmara Bölgesinde nanotanı

için fonksiyonel yüzey ve arayüzeyler geliştirilmesi alanında gerçekleştirilen araştırma/geliş-
tirme faaliyetlerine katkı sağlamak.

e) Üniversitenin bu konularda araştırmalar yapan fizik, kimya, biyoloji gibi temel bi-
limlerin yanı sıra tıp, makine, malzeme, elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi disiplinlerde
yapılan çalışmaları desteklemek ve bu disiplinler arasında ortak çalışmalar yapılmasını sağla-
yacak bir platform oluşturmak.

f) Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların uygulayıcılara aktarılmasına katkıda
bulunmak. 

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Hastalıklar için yeni jenerasyon tanı kitleri geliştirilmesi, çiplerdeki nano yapılarda

algılayıcı moleküller ve belirteçler, biyo uyumlu ve anti bakteriyel yüzeyler ve kaplamalar, ge-
liştirilmiş yüzeyli mikroakışkan sistemler, enerji verimliliğini artırmak için arayüzeylerin ayar-
lanması alanları ile ilgili sorunları incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik
etmek, desteklemek, konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruluşlara
önerilerde bulunmak.

b) Hastalıklar için yeni jenerasyon tanı kitleri geliştirilmesi, çiplerdeki nano yapılarda
algılayıcı moleküller ve belirteçler, biyo uyumlu ve anti bakteriyel yüzeyler ve kaplamalar, ge-
liştirilmiş yüzeyli mikroakışkan sistemler, enerji verimliliğini artırmak için arayüzeylerin ayar-
lanması alanları ile ilgili çalışmalara ve aynı zamanda ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyona
yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak, ilgili kurullara önerilerde bu-
lunmak.

c) Hastalıklar için yeni jenerasyon tanı kitleri geliştirilmesi, çiplerdeki nano yapılarda
algılayıcı moleküller ve belirteçler, biyo uyumlu ve anti bakteriyel yüzeyler ve kaplamalar, ge-
liştirilmiş yüzeyli mikroakışkan sistemler, enerji verimliliğini artırmak için arayüzeylerin ayar-
lanması alanlarında eğitim ile ilgili program yapmak, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştiril-
mesi için çalışmalar yapmak.
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ç) Faaliyet alanına giren konularla ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, bu konuda ko-

ordinasyon ve araştırmalar yapmak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında işbirliği yapmak,

ulusal ve uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişimi imkânları oluşturmak.

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre hastalıklar için yeni jenerasyon tanı kitleri

geliştirilmesi, çiplerdeki nano yapılarda algılayıcı moleküller ve belirteçler, biyo uyumlu ve

anti bakteriyel yüzeyler ve kaplamalar, geliştirilmiş yüzeyli mikroakışkan sistemler, enerji ve-

rimliliğini artırmak için arayüzeylerin ayarlanması konularında araştırma, danışmanlık, tasarım,

üretim, onarım, bakım ve benzeri hizmetler sunmak.

f) Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde dergilerde ya-

yınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak. 

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; nanotanı için fonksiyonel yüzey ve arayüzeyler kapsamına

giren konularda eğitimi veya çalışmaları olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri ara-

sından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi

biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, yerinde bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet etmek üzere Yönetim

Kurulu üyelerinden birini yerine vekil bırakır.

(3) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması

durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.

c) Araştırma birimi üyelerinin ve diğer personelin seçimi ve görevlendirilmesi ile ilgili

işlemleri yerine getirmek.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaçları, faaliyetleri ve bunlara dayalı olarak

yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları ile plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Ku-

rulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yü-

rütmek ve denetlemek.

f) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki

yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rek-

törün onayına sunmak.
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g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna danışmanlık yap-
mak.

ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitedeki konuyla ilgili fakülte ve anabilim

dalları, istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde
görevli öğretim elemanları ile nanotanı için fonksiyonel yüzey ve arayüzeyler geliştirilmesi
alanlarında araştırma ve üretim yapan yerli-yabancı özel sektör kuruluşlarında çalışan ve/veya
konusunda tecrübeli kişiler arasından Müdürün önerisi ve Rektörün oluru ile Mütevelli Heyet
tarafından görevlendirilen beş kişiden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu
görevi, Müdüre vekâlet eden Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yılda en
az dört defa toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Ku-
rulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.

(5) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır. 

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma ve araştırma prog-

ramları yapmak.
b) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak

ve uygulamak.
c) Yeni araştırma, ortaklık ve işbirliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.
ç) Geçici veya daimi yeni araştırma birimlerini kurmak ve bunların görev sürelerini be-

lirlemek.
d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli
kararları ve önlemleri almak.

e) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak. 
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitedeki konuyla ilgili fakülte ve anabilim

dalları, istekleri halinde ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezlerinde
görevli öğretim elemanları ile nanotanı için fonksiyonel yüzey ve arayüzeyler geliştirilmesi
alanlarında araştırma ve üretim yapan yerli veya yabancı özel sektör kuruluşlarında çalışan
ve/veya bu alanlarda tecrübeli kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisiyle Mütevelli Heyet
tarafından görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa müdürün çağırısıyla, üye tam sayısının salt ço-
ğunluğuyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan Danışma Ku-
rulu üyesi tekrar görevlendirilebilir.
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(4) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-
dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyesinin yerine aynı usulle
yeni üye belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev
süresi tamamlanana kadardır. 

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuru-

luna önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Merkezde yapılan araştırmalar ve üretilen teknolojilerin uygulamaları ve transferi

hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler 

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

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ TEMEL GELİŞTİRME YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/2013 tarihli ve 28757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı
Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin bi-
rinci  fıkrasının (l) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) TGY’de bir akademik yıl, her biri on altı haftalık sonbahar ve ilkbahar dönemle-
rinden oluşur. Dönem sonu sınavları, bu süreye dahil değildir. Ayrıca, akademik kurulun onayı
ile sekiz haftalık yaz öğretimi açılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(9) ELAE için mazeret sınavı düzenlenmez.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her ders için düzenlenen ders içi çalışmalara, ders içi

sınavlara, ara sınavlara ve dönem sonu sınavına girmek zorundadırlar.
(2) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları ders içi çalışmalara, ders içi sınavlara,

ara sınavlara, dönem sonu sınavına ilişkin bilgiler, dönem başında öğretim görevlileri tarafından
belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

(3) Diller Okulu Kurulu tarafından geçerli görülen bir nedenle, ders içi sınavlara ve/veya
ara sınavlara giremeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir.

(4) Dersin devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde mazereti nedeniyle ders için
gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya dönem sonu sınavına giremeyen öğrencilerin bu
Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci  fıkrasının (e) bendi kapsamında sınav hakları mevcuttur.
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(5) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(6) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle Diller Okulunda

saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenciler, ELAE sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde; ara sı-

nav, dönem sonu sınavı ve değerlendirmeye tabi tutulan tüm çalışmaların sonuçlarının ilanından
itibaren en geç yedi iş günü içinde Diller Okulu Direktörlüğüne yazılı olarak başvurmak sure-
tiyle, sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler. Diller Okulu Direktörlüğü, dilekçenin
alınmasından itibaren en geç on iş günü içerisinde sınav kağıdını inceleyerek, maddi hata tespit
ettiği takdirde sonucu, Diller Okulu Kurul kararı ile öğrenciye ve Öğrenci Kaynakları Birimine
bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi esasları çerçevesinde
gerçekleştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi  aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“e) I notu; dersin devam yükümlülüklerini yerine getirdiği halde mazereti nedeniyle
ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan veya dönem sonu sınavına giremeyen öğrenci-
lerin; dönem sonu sınavı tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, mazeretlerini belirten bel-
geleri, talep dilekçesi ile birlikte dersin öğretim görevlisine iletmeleri ve taleplerinin öğretim
görevlisi tarafından uygun görülmesi halinde verilir. Öğrencinin mazeretini belirten belgeler
ve talep dilekçesi, Diller Okulu tarafından, en geç akademik takvimde sisteme not girişleri için
son gün olarak belirtilen tarihe kadar Öğrenci Kaynakları Birimine iletilir. Belirtilen tarihe ka-
dar ilgili belgelerin, Öğrenci Kaynakları Birimine iletilmemesi halinde; derse U notu verilir.
Öğrencinin, I notu aldığı dersten öğretim görevlisi tarafından belirlenen sürede gerekli çalış-
maları tamamlaması veya belirtilen tarihte dönem sonu sınavına girerek bir not alması gerekir.
Diller Okulu, I notlarının harf notuna dönüşümleri için en geç bir sonraki dönemin ders kayıt-
larından üç gün öncesine kadar olmak üzere belirlediği I notu dönüşüm tarihlerini, Diller Okulu
Kurul kararı ile Öğrenci Kaynakları Birimine iletir. Kararda belirtilen tarihe kadar tüm sınav
hakları kullanılarak bir harf notuna dönüştürülmeyen I notu; U notuna dönüşür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir düzeyin başarı ile tamamlanması için; öğrencinin derslere devam yükümlülü-
ğünü yerine getirmesi ve o düzeydeki ders içi çalışmalar, sınav/sınavlar, ara sınav/ara sınavlar
ve dönem sonu sınavı sonuçlarına göre o düzeyden başarılı olması gerekir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/9/2013 28757

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/11/2014 29164
2- 3/5/2015 29344
3- 25/8/2015 29456
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalla-

rının işbirliği, Avrupa ekonomik ve politik bütünleşmesi süreci ve Avrupa Birliği (AB) – Türkiye
ilişkileriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, AB – Türkiye iliş-
kileri konusundaki eğitimi güçlendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla lisans, yüksek lisans ve
doktora programları ile tez çalışmalarını ve ilgili araştırmaları desteklemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Avrupa Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve
Merkezin ulusal ve uluslararası faaliyetleriyle ilgili çalışma esaslarını kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) AB – Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırmalar

yapmak,
b) AB – Türkiye ilişkileri konusundaki eğitimi güçlendirmek ve yaygınlaştırmak ama-

cıyla lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile tez çalışmalarını ve ilgili araştırmaları
desteklemek,

c) Avrupa’daki güncel gelişmeler üzerine akademik araştırmalarını ulusal ve uluslararası
işbirlikleri ile geliştirmek. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin, kuruluş amacını gerçekleştirmek için başlıca faaliyet alan-

ları aşağıda belirtilmiştir:
a) Merkezin ilgi alanına giren her türlü araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bu-

lunmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemek.
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b) Bu alanda ileri düzeyde uzmanlık kursları ve sertifika programları düzenlemek ve

yürütmek.

c) Ulusal ve uluslararası düzeylerde konferanslar, kongreler, çalıştaylar ve benzeri top-

lantılar düzenlemek ve bunlara iştirak etmek, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Merkezin ilgili olduğu alanlarda teorik ve pratik bilgi ve deneyim birikiminin yayıl-

masını sağlamak; öğretim üyesi, uzman ve öğrenci mübadelesi yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç duydukları alanda inceleme ve araştırma

yapmak, proje hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, alanı ile ilgili danışmanlık hizmeti

vermek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilen, merkezin ça-

lışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi

biten müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı ay görevinin başında bulunmaması ha-

linde görevi sona erer. Müdür, Rektöre karşı birimin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdürün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birim-

lerde görevli öğretim elemanları arasından 3 yıl için görevlendireceği en fazla iki yardımcısı

bulunur. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarına vekâlet verir.

Müdür yardımcıları, gerekli görüldüğü hallerde Müdür tarafından görevden alınabilir veya de-

ğiştirilebilir. Müdür yardımcılarının görevinden ayrılmasından sonra yine aynı usul ile görev-

lendirme yapılır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ay-

rılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yö-

netmek,

b) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak, kurula başkanlık etmek ve

alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu birimlerin

faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

ç) Her yılsonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki ra-

porunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

d) Bir sonraki yıla ait çalışma faaliyetlerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme

ve onayına sunmak,
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e) Merkez ortaklı araştırma projelerinin yürütülüşü ve işleyişini izlemek ve denetle-

mek,

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

görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

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

içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

ğ) İhtiyaç hallerinde Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan,

ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendi-

rilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

h) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdürün belirleyeceği bir müdür yardım-

cısı ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üye ile birlikte toplam

yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan

üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden

görevlendirilebilir. Üst üste iki defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katıl-

mayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi bitmeden üyeliği

herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektörce gö-

revlendirme yapılır. 

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü

durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim

Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği

halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin yapacağı faaliyetleri

planlamak, çalışma düzenini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları al-

mak,

b) Merkezde yürütülecek faaliyetlerin Merkezde yürütülme esaslarını tespit etmek,

c) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli

belirlemek,

ç) Merkezin bilimsel ve idari programlarını hazırlamak, alınan kararların Müdür tara-

fından uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

d) Yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve

Müdüre sunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek olan çalışmaların temel ilke-

lerini belirlemek ve süreçleri izlemek,

f) Danışma Kurulunun gerektiğinde görüş ve önerilerine başvurmak,
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g) Merkez tarafından verilecek eğitim programlarının hazırlıkları için geçici komisyon

önermek ve Müdürün onayına sunmak ve bu eğitim programının işleyişinden sorumlu olmak,

ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Avrupa ile ilgili çalışmalar

yapmış ya da yapmakta olan en çok on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün

teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniver-

site dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Mü-

dür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplanmak için çoğunluk şartı aranmaz.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel ile karşılanır.

(2) Merkezde; faaliyet alanlarındaki konularda, yurt içindeki ve yurtdışındaki yerli ve

yabancı bilim adamları ile uzmanlar arasından, Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından mev-

zuata uygun olarak bir yıl için bilimsel danışmanlar görevlendirilebilir. Danışmanlar çalışma-

larında Müdüre yardımcı olur. Süresi dolan danışmanlar yeniden görevlendirilebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin kuruluş çalışmaları kapsamında ve/veya kamu kurum ve

kuruluşları tarafından desteklenen projelerden, Üniversitede yürütülen diğer projelerden, ge-

rektiğinde özel bütçeden alınan ve/veya bağış yoluyla gelen her türlü cihaz, ekipman ve de-

mirbaşlar Rektörlüğün onayı ile Merkezin kullanımına tahsis edilebilir.

Harcama yetkilisi

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

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – (1) Merkezde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler

hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İleri Teknolo-

jiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, faaliyet alanı, organ ve bu organların nitelikleri
ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İleri Teknolojiler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin yapısına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni ve özgün bilimsel veriler elde etmek ve tedavi

ürünleri geliştirmek amacıyla tıp, temel bilimler, eczacılık, sağlık bilimleri ve mühendislik bi-
limlerinden araştırmacıların birlikte çalışabilecekleri klinik aktarımlı (translational) çalışma ve
projeler üretmek.

b) Temel bilimler, mühendislik bilimleri, tıp ve sağlık bilimleri alanlarında ileri ve ye-
nilikçi teknolojiye dayalı yeni nesil molekül, ilaç, ürün, yöntem, sistem, ilaç taşıma sistemleri
gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılacak yeni ve özgün moleküller geliştirmek.

c) Türkiye’de halen belirli merkezlerde birbirinden bağımsız olarak yürütülen mikro-
nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme teknolojileri konularındaki Ar-Ge çalışmalarını ileri
teknolojiler kapsamı altında bir araya getirmek ve ortak projeler üretmek.

ç) Temel bilimler, mühendislik bilimleri, tıp ve sağlık bilimleri alanlarında araştırmalar
yürüten farklı bilim dalları ve sanayi kuruluşlarının ortak projeler yürütmesini sağlamak.

d) Yerli ve yabancı sanayi ve endüstriyel ürünlerin nitelik, nicelik ve etkinlik durumları ile
insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri konusunda test, analiz ve danışmanlık hizmeti vermek.
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e) Moleküler biyoloji, biyoteknoloji, nanoteknoloji, doku mühendisliği, biyomühen-
dislik, mikroteknoloji, farmakoloji, farmakodinamik, farmakokinetik gibi konularda klinik ak-
tarımlı (translational) ve interdisipliner özelliklerde proje, tez çalışması veya bilimsel araştır-
malar yapmak isteyen, yeni bir molekül geliştirip bunun ön çalışmalarını yaparak patent almak
isteyen farklı branşlardan bilim insanlarına, çalışmaları sırasında gerekli temel altyapı, destek
ve danışmanlık hizmetleri vermek.

f) İleri teknolojiler konusunda ürüne yönelik çalışmalar yaparak prototip ve faydalı mo-
deller geliştirmek, işbirliği yaptığı kamu ve özel sektör temsilcileri aracılığı ile bu prototip ve
faydalı modellerin üretimini gerçekleştirmek.

g) İnterdisipliner ve klinik aktarımlı çalışma yapmak isteyen akademisyenlere araştırma
imkânları sunmak ve bu konuda ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere
lisansüstü eğitim programları düzenlemek.

ğ) İleri ve yenilikçi teknolojiler ile ilgili uluslararası organizasyonlara katılarak, diğer
üye ülkelerle koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek.

h) Merkezin çalışma alanına giren konularda kurs, seminer, sempozyum, kongre, kon-
ferans gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

ı) Öğrencilere akademik eğitim verip bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmasını sağ-
layarak ülkemize nitelikli bilim insanı kazandırmak.

i) Merkez olanakları ile yapılan araştırmalara ilişkin sonuçları yaymak ve Üniversite
birimlerinde görevli öğretim elemanlarına ait makalelerin Science Citation Index-exp. giren
dergilerde yayımlanmasını teşvik etmek.

j) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun,
Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

k) İleri teknolojiler alanında ürüne yönelik olarak yapılan çalışmalarda kullanılan yön-
tem ve sonuçları patente dönüştürmek.

l) Dergi, kitap ve benzeri yayım çalışmalarında bulunmak.
m) Sunmuş olduğu test, analiz ve danışmanlık hizmetleri aracılığı ile Merkezin finansal

açıdan sürdürülebilir olmasını sağlayan gelir getirici kaynaklar oluşturmak, bu amaçla işbirliği
ve ortaklıklar geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’de halen var olan bilimsel, teknik altyapı ve yetişmiş insan gücünün, ileri

ve yenilikçi teknolojilere dayalı özgün tanı ve tedavi edici ürünler geliştirilmesini amaçlayan
interdisipliner çalışmalar kapsamında bir araya getirilmesini sağlamak.

b) Bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve teknik imkânlara sahip
ileri teknoloji laboratuvarları ve araştırma birimlerini oluşturarak Ar-Ge programları geliştirmek
ve uygulamak.

c) Toplumun ileri teknolojiler ile ilgili beklentilerinin karşılanması için ürüne yönelik
ve ileri teknoloji temelli Ar-Ge çalışmaları yaparak, ulusal ekonomiye, toplumsal sağlık düze-
yine ve bilimsel birikime katkı sağlamak.

ç) Türkiye’deki üniversiteler, araştırma merkezleri, hastaneler, sanayi kuruluşları, küçük
ve orta ölçekli işletmeler ve yatırım kuruluşları arasında ileri teknolojiler konusunda işbirliği
ortamı oluşturmak.

d) İleri teknolojiler konusunda yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği ya-
parak Merkezde yürütülecek araştırmalara kaynak sağlamak.

e) Uluslararası bilimsel organizasyonlarda aktif görev alarak ileri teknolojiler ile ilgili
uluslararası politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ileri teknolojiler konusunda faaliyette bulunan yerli
ve yabancı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
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g) Yurt içinde ve dışında ileri teknolojiler konularında yapılan bilimsel araştırma, ince-
leme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılımı desteklemek
ve bu konuda ulusal veya uluslararası kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, eğitim
ve öğretim programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Nitelikleri, Görev Süresi, Görevleri ve Yetkileri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür yardımcısı.
c) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Üniversitede tam

zamanlı görev yapan, tercihen uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile kendini
alanında kanıtlamış öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
Müdür görevlendirme süresinin sonunda Rektör tarafından tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile
yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zaman Müdür yardımcılarından birini vekil bı-
rakır. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün yerine yenisi ata-
nır.

Müdürün görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.
b) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci dereceden sorumlu

kişidir. Bu yönden bütün tedbirleri alır ve uygular, Merkezi temsil eder.
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirler, başkanlık eder ve alınan kararları uygular.
ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, işleyişini izler ve denetler.
d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütür.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlar ve Yö-

netim Kurulunun görüşünü de alarak Rektöre sunar.
f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapar.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisiyle Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Üni-

versitede tam zamanlı görev yapan, tercihen uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri
ile kendini alanında kanıtlamış öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için iki Mü-
dür yardımcısı görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcısının görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde,
aynı usul ile yeni Müdür yardımcısı görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcısının görev süresi, Müdürün görev süresi ile birlikte sona erer.
(4) Müdür yardımcısı görevlendirme süresinin sonunda Rektör tarafından Müdürün

önerisiyle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; doğal üye olan Müdür ve Müdür yardımcıları ile

birlikte yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun dört üyesi, Merkezin çalışma alanları ile ilgili
Üniversitedeki fakülte ve anabilim dallarındaki uluslararası yayınları ve diğer akademik faali-
yetleriyle araştırma alanında kendini kanıtlamış öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisiyle
Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.
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(2) Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye
görevlendirilir.

(3) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Yönetim Kurulunun toplantıları
MADDE 12 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu Başkanıdır.
(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti ile üç ayda bir kez ve en az üye tam

sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır.
(3) Toplantılarda Müdür tarafından sunulan konular Yönetim Kurulu tarafından değer-

lendirilir ve kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır.
(4) Kararlarla ilgili tutanak tutulur, katılımcılar tarafından imzalanır ve ilgili birimlere

gönderilir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu bu Yönetmeliğe ve Merkezin amaçlarına uygun

olarak;
a) Merkezin yönetimi, çalışacak akademik ve idari elemanlar, birim sorumluları ile

ilgili konularda kararlar alır.
b) Merkezin işleyişi, çalışma prensipleri ve faaliyetler ile ilgili plan ve programların

hazırlanmasını sağlar.
c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri

alır.
ç) Gerekli mevzuat değişiklik taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunar.
d) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin desteklenme esaslarını saptar, bu esaslar

doğrultusunda desteklenecek projeleri belirler ve bunların yürüyüşünü izler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Malî hükümler
MADDE 14 – (1) Merkezin aynî ve nakdî gelir ve giderlerine ilişkin iş ve işlemler ilgili

mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
Kadrolar
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik personel ihtiyacı Müdürün, Yönetim Kurulunun

görüşünü alarak, önereceği nitelikli adaylar arasından 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine
göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(2) Merkezin idari ve teknik hizmetleri, Müdürün önereceği adaylar arasından Rektörün
görevlendireceği elemanlarca yürütülür.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Diğer hükümler
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetinde kullanılır.
(2) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerle ilgili olarak 12/10/2011

tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Ser-
maye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

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

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından: 
Bölüm : 11. Bölüm 
Tebliğname No : 2016/80584 
Mahkemesi : Gaziosmanpaşa 7. Asliye Ceza Mahkemesi 
Karar Tarihi ve No : 02/05/2014 gün ve 2012/217 E. 2014/529 K. 
Sanık : Engin Kılıç 
Suç : Resmi belgede sahtecilik 
Suç Tarihi : 21/11/2011 
Uygulama : TCK’nın 204/1, 62/1, 53/1, 58/l-3. maddeleri gereğince 1 yıl  8 ay 

hapis cezası, hak yoksunluğu, mükerirlere özgü infaz rejimi, 
denetimli serbestlik tedbiri uygulanması 

Tebliğ Tarihi : 08/05/2014 
Temyiz Eden ve Tarihi : Sanık 12/05/2014 
Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen 

delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve 
niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye 
göre, 

Sanığın diğer temyiz itirazları yerinde görülmediğinden REDDİ, ancak; 
a) Sanık hakkında TCK'nın 58. maddesinin uygulanmasına karar verilirken TCK'nın 58/6-7. 

bendleri yerine 58/1-3. bendlerinin yazılması, 
b) Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53/1-c bendinde yer alan hak yoksunluğunun sanığın 

kendi alt soyu üzerindeki yetkileri dışında diğerleri açısından hapis cezasının infazı tamamlanıncaya 
kadar uygulanacağının gözetilmemesi ile hükümden sonra 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 
Esas ve Karar sayılı kararı gereğince TCK'nın 53/1-b bendinin yeniden değerlendirilmesinde 
zorunluluk bulunması, 

Yasaya aykırı olduğundan, hükmün CMUK'nun 321’inci maddesi gereğince BOZULMASI, 
ancak bu husus yeniden yargılanmayı gerektirmediğinden, aynı yasanın 322’inci maddesi uyarınca, 
hüküm fıkrasının ilgili paragrafının başına "TCK'nın 58/1-3" ibaresinin ve TCK'nın 53. Maddesinin 
uygulanmasına ilişkin paragrafının çıkartılarak, hükmün ilgili bölümlerine "TCK'nın 58/6-7" ibaresinin 
ile 'TCK'nın 53. maddesinin Anayasa Mahkemesi'nin 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal 
kararı da gözetilmek suretiyle uygulanmasına" cümlesinin yazılması suretiyle hükmün 
DÜZELTİLEREK ONANMASI, 

Talep ve dosya tebliğ olunur. 6421/1-1 
————— 

Bölüm : 11. Bölüm 
Tebliğname No : 2013/349250 
Mahkemesi : Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi 
Karar Tarihi ve No : 13/06/2013 gün ve 2013/27 E. 2013/415 K. 
Sanık : İbrahim Atay 
Katılan : Maliye 
Suç : Sahte belge düzenlemek 
Suç Tarihi : 2007 yılı 
Uygulama : Sanığın 213 sayılı VUK.nun 359/b-l; TCK.nun 43/1, 62/1, 53. 

maddeleri gereği 22 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına 
ve belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına dair. 

Tebliğ Tarihi : Yüze karşı 
Temyiz Eden ve Tarihi : Sanık - 13/06/2013 
Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen 

delillere ve oluşa göre; 
Sanığın, suç işleme kastı ile hareket etmediğine ve üzerine atılı suçu işlemediğine ilişkin ve 

yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASI, 
talep ve dosya tebliğ olunur. 6422/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK  

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 107,14 TL. ile en çok 34.674,30 TL arasında değişen; 

18/07/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11 TL en çok 

3.468 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence 

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu, batarya, usb giriş kablosu, şarj cihazı 

ve kulaklık cinsi 148 grup eşya açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler     

No: 20 Şehitkamil GAZİANTEP Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 

19/07/2016 tarihinde, saat: 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 

ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile 0 342 337 33 80 - 81 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6436/1-1 

————— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN/16-1. MADDESİ 

KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

1 - Satışa esas bedeli en az 6,07 TL. ile en çok 200.000 TL. arasında değişen; 20/07/2016 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1 TL. en çok 20.000 TL 

arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 

ayrı şartname eki listede gösterilen Cep telefonu aksesuar ve aksamı, kol saati, otomobil parçaları, 

elektrik ve elektronik eşya, nargile folyosu ve kömürü, çakmak, dikiş makinası ve aksamları, 

kumaş, giyim eşyası, bakır, av tüfeği ve malzemeleri, saf alkol ve zeytinyağı v.b. 176 grup eşya 

açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Küme Evleri No: 20 Şehitkamil/GAZİANTEP 

adresindeki Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale salonunda 21/07/2016 tarihinde saat: 09.30’da 

satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80 - 81 numaralı 

telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 

bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6441/1-1 
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ERTELEME İLANI 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından Motor Yıkama 

Makinesi (Sistemi) satın alımı için yapılacak ihale 10.08.2016 Tarih, saat 14.00’e ertelenmiştir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/242818 

1 - İdarenin;  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ TÜRKİYE 

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

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

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : MOTOR YIKAMA MAKİNESİ (SİSTEMİ) 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 10.08.2016 günü ve saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6537/1-1 

————— 

TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN  

100 DE 24000 TİPİ LOKOMOTİF AKS MİLİ SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2016/250643 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

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

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

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 100 ADET DE 24000 TİPİ LOKOMOTİF AKS MİLİ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 11.08.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6538/1-1 
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15 ADET 30 ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE 
İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 15 adet 30 şoförlü araç kiralanması işi 

açık ihale usulü ile (kapalı zarf ) ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2016/259540 
1 - İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı Çan/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 - 416 20 01 
  Faks: 0 286 - 416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 
d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr 
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 15 

adet 30 şoförlü araç kiralanması işi 
b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE  
3 - İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale (Kapalı Zarf) 
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 
c) Tarihi ve saati : 23/08/2016 Salı günü saat 15:00 
d) Dosya no : 2016 - 06 KÇLİ - ARAÇ KİRALAMA 
4 - İhaleye ait dökümanlar; 
Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

“Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 
2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 
Banka hesaplarına KDV dahil 200,00 TL (posta yoluyla 210 TL) yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler 23/08/2016 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 6435/1-1 

—— • —— 
ŞEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI AÇIK 

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil - Tahliye Hizmeti Alımı işi, 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt No : 2016/255907 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. 

Elbistan/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon - Faks Numarası : 0 344 41916 09 - 0 344 419 16 17 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız Şeker Ambarlarında ± %20 Toleranslı 102.000 

Ton Kristal Şekerin Tahmil Tahliye Hizmetinin 
Yürütülmesi ve diğer işler (5.555 Yevmiye) 

b) Yapılacağı Yer : Elbistan Şeker Fabrikası Şeker Ambarları. 
c) İşin Süresi : 2015/2016 Şeker Üretim Kampanyası başından İtibaren     

1 (Bir) Yıl. 
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3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
b) Tarihi - Saati : 25.07.2016 Saat 14:00 
4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

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

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
9 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 
Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta serbesttir. 6430/1-1 

————— 
TEMİZLİK HİZMETLERİ İLE KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ ALIMI İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmetleri ile Kristal Şeker 

Ambalajlama Hizmeti Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 
Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt No : 2016/256200 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan/ 

KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon - Faks Numarası : 0 344 419 16 09 - 0 344 419 16 17 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız Meydan Temizlik Hizmetlerinde Tahmini 115 

gün süre ile 30 kişi (3.450 Yevmiye) ve Kristal Şeker 
Ambalajlama kısmında tahmini 115 gün süre ile 30 kişi 
(3.450 yevmiye) İşgücü Personel çalıştırılması Hizmeti 
Alımı işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Elbistan Şeker Fabrikası - Meydan kısmı ve Kristal Şeker 
Ambalajlama kısmı 

c) İşin Süresi : Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin belirleyeceği 
tarihte işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 
115 gündür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
b) Tarihi - Saati : 26.07.2016 Saat 14:00 
4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

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

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  
9 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 
Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 
veya kısmen yapmakta serbesttir. 6431/1-1 
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SÜRÜCÜSÜZ TEK/ÇİFT KABİNLİ PİKAP (KAMYONET) VE SÜRÜCÜLÜ N2 SINIFI 

KAMYON ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü, Sürücüsüz Tek/Çift Kabinli Pikap 

(Kamyonet) ve Sürücülü N2 Sınıfı Kamyon Araç Kiralama İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 

3. Maddesinin (g) bendi istisna kapsamında, Türkiye Petrolleri Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/251029 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TP ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Petrolleri 

Mah. Karapınar Cad. P.K.:-9 No: 256   02040 - ADIYAMAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (416) 227 28 11 (3 Hat) 

  Faks: 0 (416) 227 28 07 - 18 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : TP Adıyaman Bölge Müdürlüğümüz Arama, Üretim, 

Sondaj ve KTH faaliyetlerinin yürütülebilmesi için ekip ve 

malzemeleri petrol sahalarına ve ihtiyaç duyulan tüm 

yerlere taşımak için; TL/Ay birim esasına göre sürücülü 2 

(İki) adet N2 sınıfı kamyon ve sürücüsüz 4 (Dört) adet 

tek/çift kabinli pikap(kamyonet) olmak üzere toplam 6 

(Altı) adet aracın, Açık İhale usulü ile 4734 saylı Kamu 

İhale Kanunun 3 (g) istisna maddesine göre Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Yönetmeliği Kapsamında 24 (yirmi dört) ay süre ile 

kiralama hizmet alma işidir. 

b) Yapılacağı yer : TP Adıyaman Bölge Müdürlüğü  

c) İşin süresi : 730 Gün (24 AY) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TP Adıyaman Bölge Müdürlüğü İhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09/08/2016 Salı Günü, Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İhale dokümanını satın aldığına dair belge 

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

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

4.3.1. İş deneyim belgeleri; 

son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Sürücülü veya sürücüsüz pikap (kamyonet) araç kiralama hizmet alma işi, 

b) N2 veya N3 sınıfı araç (kamyon, treyler, tanker) kiralama hizmet alma işi 

Yukarıda belirtilen bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - İhale dokümanı TPAdıyaman Bölge Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250,00 (İki 

yüz elli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 09.08.2016 tarihinde saat 14:00’e kadar TP Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10.1. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar; 

10.1.1. Kısmi teklif, Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki her bir iş kaleminin tamamını 

kapsamak zorundadır. Her bir iş kalemindeki istenilen miktardan daha az teklif edilen teklifler 

kabul edilmeyecektir. 

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama 

istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

15 - İdaremiz Ceza ve İhalelerden Yasaklanma Hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun hükümlerine tabii değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6485/1-1 
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ŞERİTLİ AHŞAP TESTERE TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: ŞERİTLİ AHŞAP TESTERE TEZGAHI alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/251621 

Dosya no : 1622467 

1 - İdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2  67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet şeritli ahşap testere tezgahı 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra 

Taşkömürü İşletme Müessesesi İş Sahası BARTIN 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 21/07/2016 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. CE belgesi. 

4.2.2. Teknik şartname cevapları 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 21/07/2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

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

İlan olunur. 6433/1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 2016 – Sayı : 29769 

 

DEMİRYOLU (RAY) ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: DEMİRYOLU (RAY) ARACI alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2016/251641 

Dosya no : 1622466 

1 - İdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2     67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel  : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet demiryolu (ray) aracı 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Liman 

ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü İş Sahası 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 21/07/2016 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Teknik şartname cevapları. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 21/07/2016 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

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

İlan olunur. 6434/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda malzemeler, 

4645 Sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya 

Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) 

Konak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 250 10 53 - 4418 - Fax: 0 232 261 86 43 

c) Elektronik Posta Adresi : izmirikmalsube@egm.gov.tr 

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek 

     Mal ve Malzemelerin Niteliği, 

     Miktarı ve Özellikleri : HEK durumdaki (22) adet binek, (30) adet çift 

sıra koltuklu yandan camlı kamyonet cinsi 

combi, (18) adet minibüs, (3) adet motosiklet, 

(1) adet panelvan kamyonet, (1) adet midibüs, 

(1) adet otobüs, (1) adet kamyon, (3) adet deniz 

motoru ile (2) adet polyester deniz botundan 

oluşan toplam (82) adet araç, hurda durumdaki 

tahmini 40.000 kg. demirbaş malzeme, tahmini 

2.000 kg. ağırlığında (1) adet portatif seyyar X 

RAY cihazı, tahmini 5.000 Kg. ağırlığında 

kalorifer kazanları, tahmini 13.000 Kg. 

alüminyum araç plakası, tahmini 7.000 Kg. 

alüminyum kapı ve pencere çerçevesi ile tahmini 

19.000 Kg araç yedek parça atığı. 

a) Tahmini Bedeli : 881.820,00 TL. 

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak 

    Mal ve Malzemelerin Özellikleri : En az (15) adet 2016 Model Fiat Yeni Doblo 

Combi Safeline 1.3 M.Jet 90 Hp ESP taşıt, (2) 

adet Ford Custom 330L Van Trend Klimalı 

Alçak Tavan Taşıt, (1) adet 2016 model Ford 

Transit 350 ED (çift arka teker) tek kabinli 155 

PS klimalı taşıt (aracın orijinali kasasız olup, 

yüklenici tarafından kasa yaptırılarak teslim 

edilecektir.) Lassa marka (16) adet 195*65*15-

RF ile (16) adet 205*65*15-RF ebatlarında araç 

lastiği. 

a) Tahmini Bedeli : 881.970,00 TL. 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya 

Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) 

Konak/İZMİR 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve 

malzemeler, mübadele kararının tebliğinden 

itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler 

mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin 

teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü 

içerisinde yüklenici tarafından bulundukları 

yerlerden teslim alınması zorunludur. 
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4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya 

Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) 

Konak/İZMİR 

a) Tarihi ve Saati : 26/07/2016 günü Saat: 14:00 

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Teklif Mektubu, 

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı 

Makbuzu” 

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise 

Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b) 

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin, 

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer 

ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim 

kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden 

alınacak adli sicil belgesi istenir. 

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak 

No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR adresinde 

görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi 

ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların 

mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif 

zarfları 26/07/2016 günü saat 14:00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 

1365 sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR 

adresine teslim edilecektir. 

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 

edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (26.454,60 TL.) 

den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi 

içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 

sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir. 

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve 

www.izmir.pol.tr web sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta içi 

09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir. 

13 - Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır. 

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6482/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 

 

İl/İlçe Mahalle/Sokak Ada/Parsel Alan 

Belediye 

Payı 

Belediye Payına 

Düşen Alan 

Parselin 

Muhdesat 

Bilgisi 

İstanbul/ 

Gaziosmanpaşa 

Yenidoğan/ 

Ordu Caddesi 
1612/3 118,00 m² Tam 1/1 

Halk 

Kütüphanesi 

 

1 - Niteliği : Yenidoğan Mahallesi Ordu Caddesi 176 kapı 

numaralı Taşınmaz üzerinde 6 (altı) katlı bina 

bulunmaktadır. Binada Fişek Spor Kulübü, 112 

Acil Yardım İstasyonu, Türkiye Sakatlar Derneği 

hizmet vermektedir.  

2 - İmar Durumu : 07.08.2006-17.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 

ölçekli tem güneyi revizyon uygulama imar 

planında bitişik nizam 6 (altı) (h:18.50mt) konut + 

ticaret alanında, kısmen de yol alanında 

kalmaktadır. 

3 - Tahmin Edilen Bedel : 2.500.000,00-TL 

4 - Geçici Teminat : 250.000,00-TL 

5 - Şartname Bedeli : 1.000,00-TL 

6 - İhale Tarihi ve Saati : 28 TEMMUZ 2016 - Saat: 14:30 

7 - İhaleye Son Teklif Verme Saati : 14:30 

8 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı 

Belediye Encümen Salonu Gaziosmanpaşa/ 

İSTANBUL 

9 - İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi 

gereği Kapalı Zarf Usulü 

10 - İhale Şartnamesi : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. 

Ayrıca ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünde görülebilir. 

11 - İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir. 

11/1 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda 

istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur. 
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11/2 - Dış Zarf (dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir) 

a) Teklif Mektubunu havi iç zarf 

b) Tebligat için gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi, 

tüzel kişilerde vergi dairesi kaydı kimlik numaralarını bildirmek,  

c) Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekaleten iştirak ediliyor ise isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,  

d) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 

olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve 

kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge 

ve imza sirküsü, 

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

f) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak ve makbuz 

aslını sunmak, 

g) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge 

h) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (aslı) ve şartnamenin her bir 

sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okudum, her şartı kabul ediyorum 

şeklinde imzalanması, 

i) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 

odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 

belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterden tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 

vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerin ise yukarıda a, b, c, d, e şıklarında belirtilen 

belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel 

kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır. 

12 - İhaleye katılabilmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları ihale günü, ihale saatine kadar 

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden (7. kat) sıra numaralı 

alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler, 

postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

14 - İş bu ilan 13.07.2016 tarihinde Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu 

ile 5. kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda asılı kalıp süre bitiminde askıdan 

indirilecektir. Ayrıca yine aynı tarihte Belediyemiz internet sayfasında yayınlanıp süre bitiminde 

kaldırılacaktır. 

İlan olunur. 6095/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Şanlıurfa Matbaacılık Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Matbaacılık Küçük Sanayi Sitesi 

29 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 

tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Kamberiye Mah. Mellik Cabbar Cad. No: 8 ŞANLIURFA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 29 işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Şanlıurfa 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile : 16.750.000 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.172.500 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 21/07/2016 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin 

deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine 

uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. 

Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kamberiye Mah. Mellik Cabbar Cad. No: 8 

ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 6205/2-2 
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MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun 

olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

 

MALZEME GRUBU MİKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

Sıvı Sentetik Bulaşık Deterjanı (5 L) 300.000 Litre Teknik Şartname 25.07.2016 

Sıvı Sabun Makinesi 2.500 Adet Teknik Şartname 25.07.2016 

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi 

Deterjanı (Sıvı) 
200.000 Litre Teknik Şartname 

26.07.2016 
Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi 

Parlatıcısı (Sıvı) 
100.000 Litre Teknik Şartname 

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Kireç 

Çözücüsü (Sıvı) 
30.000 Litre Teknik Şartname 

Cam Temizleme Maddesi (500 mL) 120.000 Şişe Teknik Şartname 27.07.2016 

Kağıt Havlu  

(fotoselli dispenserler için 21 cm.) 
56.000 Rulo Teknik Şartname 28.07.2016 

Kağıt Havlu  

(fotoselli dispenserler için 25 cm.) 
48.000 Rulo Teknik Şartname 28.07.2016 

Kağıt Havlu 1.008.000 Rulo Teknik Şartname 29.07.2016 

Tuvalet Kağıdı (Çift Katlı) 1.400.000 Rulo Teknik Şartname 01.08.2016 

 

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde 

görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları sayfasında yayınlanmış, döküm alınabilmekte olup, ayrıca doküman verilmeyecektir. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine 

veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa 

konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş 

evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir. 

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 
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2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 

II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların, Komisyona tevdi 

ettikleri numunelere ilişkin koku ve renk veya yumuşaklık (ilgili ürüne göre) hususunda Ofis ile 

mutabakat sağlaması halinde iç zarflar da açılacak olup (sıvı sabun makinesi hariç), bunu 

müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri 

sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için 

yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir. Sıvı sabun makinesi için ise teklif numunelerinin 

incelenmesi ve inceleme sonucunun uygun bulunması halinde teklif iç zarfları açılacaktır. 

1 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen 

şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu 

inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun 

bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri 

uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte 

iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli 

görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.  

2 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini 

sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla 

küsüratlara yer verilmeyecektir. 

3 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

4 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif 

edilen her bir ürünün (stokun) tamamına olmak kaydıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler. 

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

tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734 

sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname 

hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir.  6532/1-1 
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1 ADET BUHAR KAZANI ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 1 adet buhar kazanı AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile 

satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

150,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 

5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu 

konuda 0 272 612 6662 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 28 Temmuz 2016 günü saat 14.30 olup, isteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 6461/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Amara Özgür Yaşam Vakfı (ÖYAV). 

VAKFEDENLER: Hacer Çekiç GÜNDÜZ, Mehmet Zeki ÇETER, Rıdvan SAİN, Nesrin 

SARICA, Mehmet Sani KIZILKAYA, Cengiz ÇİÇEK, Rezan SARICA, Hüseyin BOĞATEKİN, 

Cemila AKGÜN, Mustafa RÜZGAR, Mahmut TAŞÇI, Cuma BARAN, Suzan UYSAL, İbrahim 

BİLMEZ, Sıdık BAL, Ramazan DEMİR, Önder ALÇİÇEK. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/11/2015 tarihli ve E:2015/124, K:2015/370 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İnsanlık tarihinin ve insanlığın ortak birikimlerinin ışığında modern, 

demokratik, kolektif eşitlikçi bir yaşam, hukuk, toplum ve üretim biçimleri ile ilişkilerinin 

incelenmesi, araştırılması, uygulanması, geliştirilmesi; bireysel, yerel ve uluslararası vb. tüm 

sorunların çözümünde barışçıl yöntemlerin uygulanması ve tüm bu çerçevede bireysel, toplumsal 

ve uluslararası işbirliği, dayanışma ve farkındalığın oluşturulması temel amacını güder ve senette 

belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL Nakit. 

YÖNETİM KURULU: İbrahim BİLMEZ, Cengiz ÇİÇEK, Hüseyin BOĞATEKİN, Rezan 

SARICA, Rıdvan SAİN, Önder ALÇİÇEK, Mahmut TAŞÇI, Hacer ÇEKİÇ, Mehmet Sani 

KIZILKAYA, Nesrin SARICA, Sıdık BAL, Suzan UYSAL. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Genel kurul 

vakfın tasfiyesine karar verdiği takdirde vakfın mevcut malvarlığının nasıl değerlendirileceğine 

de bir karar verebilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 6423/1-1 
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Çankaya Belediye Başkanlığından: 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI: SZ İnş. Turz. Otomotiv Petrol Ürünleri Gıda Tekstil Elektronik Cihazları 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 

ADRESİ: Fidanlık Mahallesi Adakale Sokak No: 21/7 Çankaya/ANKARA 

Şirketiniz tarafından Müdürlüğümüze sunulan 23.05.2012 tarih ve 1709-1711 sayılı 

dilekçelerde; Belediyemizden kiraladığınız 15 adet ve 18 adet çiçek evi büfelerinin çeşitli 

tarihlerde yapılan kira sözleşmelerinin feshedildiği, bu bağlamda kiralanan çiçek evi büfelerinin 

21.05.2012 tarihi itibariyle tahliye edildiği bildirilmiştir.  

Ancak, dosyasında yapılan incelemede; şirketiniz tarafından en son 2011 yılı Aralık ayına 

ait kira bedelinin Ankara 19. İcra Dairesi Müdürlüğü 2008/14673 dosyasına yatırıldığı, 

01.01.2012 tarihinden söz konusu çiçek büfelerinin sözleşmelerinin feshedildiği 21.05.2012 

tarihine kadar (4 ay 20 gün) aylık 11.190,00-TL’den toplam 52.220,00-TL (Gecikme zammı 

hariç) kira bedelinin ise ödenmediği tespit edilmiştir. 

Bu nedenle iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren, ödenmemiş olan kira 

bedelleri ve gecikme zammını 30 gün içinde ödemeniz, aksi halde 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu hükümleri uyarınca birikmiş kira bedelinin tahsili için hukuksal yollara başvurulacağı 

hususundaki 23.02.2016 tarih ve 1132 Ref: 1009945 sayılı yazımız şirketinize tebliğ edilmek 

istenilmiş ancak, belirtilen adreste bulunmamanız nedeniyle söz konusu yazımız tebliğ 

edilemediğinden; Ankara Ticaret Odası tarafından adresiniz Fidanlık Mahallesi Adakale Sokak 

No:21/7 Çankaya/ANKARA olarak bildirilmesi üzerine söz konusu adrese 10.06.2016 tarih ve 

3800 Ref:1106823 sayılı yazımız Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce tebliğ edilmek istenilmiş, 

ancak; yine adreste bulunmamanız nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

Bu durumda 23.02.2016 tarih ve 1132 Ref: 1009945 sayılı yazımızda belirtilen bedelin 

tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Belediyemiz veznesine ödenmesi, 7201 sayılı 

Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen 

tebliğ olunur. 6325/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

Aşağıda 2015 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Konya Onbirinci Noterliği 08.09.2016 tarihinde, Bornova Dördüncü Noterliği 09.09.2016 

tarihinde ve Ankara Kırkbirinci Noterliği 17.09.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 

SIRA NO NOTERLİK ADI 2015 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ 

1 ANKARA KIRKBİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.931.122,46 TL 

2 BORNOVA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.827.603,21 TL 

3 KONYA ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.061.070,89 TL 

 6527/1-1 
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Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/87941 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 1. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul/Kadıköy 

Adresi Haydarpaşa Tel-Faks 0 216 348 80 20 

Posta Kodu 34716 E-Mail lbolge@tcdd.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Eren Elektrik Elektronik Gıda İnşaat 

Maden ve Enerji Ürünleri Medikal 

Hayvancılık ve Yapı Doğrama Ticaret 

Sanayi Limited Şirketi 

Akif BAYRAM 

Adresi 
İnönü Mah. Kültür Cad. H. Hıdır Pasajı 

51 BİNGÖL 
 

T.C. Kimlik No.  36757303712 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3530595314  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
3827  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6530/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6531/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6531/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6531/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6531/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6531/5/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6531/6/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6531/7/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6531/8/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6531/9/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6531/10/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6531/11/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6531/12/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6531/13/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 13 Temmuz 2016 – Sayı : 29769 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6533/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6534/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Şile Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul/Şile 

Adresi Kumbaba Mah.Uygur cad. No:11 Tel-Faks 0 216 711 22 27 - 712 23 25 

Posta 

Kodu 
34980 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Ali ÇETİNKAYA  

Adresi 
Çay Mah. Uzaldı İş Merkezi No:35/20 

Çaycuma Zonguldak 
 

T.C. Kimlik No. 36077255050  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6535/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Şile Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul/Şile 

Adresi Kumbaba Mah.Uygur cad. No:11 Tel-Faks 0 216 711 22 27 - 712 23 25 

Posta 

Kodu 
34980 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Selim ÖNGEN  

Adresi 
Atatürk Oto San. Sit. 8 Sok. No: 219 

İkitelli/İSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No. 26378005348  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6536/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6541/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 

sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli 

Belgeler; 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 

başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 

gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 

veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) 

takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit 

edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

İlgililere duyurulur. 

 

Fakülte-Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik Prof. Doç. 

Yrd. 

Doç. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Mimarlık  2 2 2 
Bina Bilgisi alanında doktora yapmış olmak 

veya bu alanda eserler vermiş olmak. 

Endüstri 

Mühendisliği 
2 2 2 

Üretim Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş 

olmak. 

Endüstri 

Mühendisliği 
2 2 2 

Endüstri Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş 

olmak. 

Makine 

Mühendisliği 
2 2 2 

Metalurji alanında doktora yapmış olmak 

veya bu alanda eserler vermiş olmak. 
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Fakülte-Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik Prof. Doç. 

Yrd. 

Doç. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 
2 2 2 

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora 

yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş 

olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Beslenme ve 

Diyetetik 
2 2 2 

Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma 

alanında doktora yapmış olmak veya bu 

alanda eserler vermiş olmak. 

Beslenme ve 

Diyetetik 
2 1 1 

Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak 

veya bu alanda eserler vermiş olmak 

Ebelik 1 1 3 

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 

doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler 

vermiş olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
1 1 2 

Kardiyoloji alanında doktora yapmış olmak 

veya bu alanda eserler vermiş olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
1 1 2 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında 

doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler 

vermiş olmak. 

Odyoloji 2 2 2 
Kulak Burun Boğaz alanında doktora yapmış 

olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak. 

Sosyal Hizmet 2 2 2 
Psikiyatri alanında doktora yapmış olmak 

veya bu alanda eserler vermiş olmak. 

Hemşirelik 2 2 2 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi, Ağız Yüz 

ve Çene Cerrahisi veya El Cerrahisi 

alanlarından birinde doktora yapmış veya bu 

alanların birinde eserler vermiş olmak 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Uluslararası 

İlişkiler 
1 1 1 

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış 

olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak. 

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., 

Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr  

 6429/1-1 
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 
maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 
fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-
öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek 
lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında 
bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 
başvurmaları gerekmektedir. 

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik 
belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi 
(CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında 
Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel 
Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini  belirten Başvuru Formuna 
özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım 
dosya ile 4 adet CD’yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama 
aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) 
ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir. 

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi 
gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

 
İLGİLİ BİRİM PROFESÖR DOÇENT Y. DOÇENT AÇIKLAMA 

  Adet Derece Adet Derece Adet Derece   

TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü 

             

Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı 

    

1 1 

    Robotik 
Cerrahisi 
alanında 

deneyimli 
olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü 

             

Kardiyoloji Anabilim Dalı 

    

1 1 

    TAVİ ve CTO 
Girişimlerinde 

deneyimli 
olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Temel İslam Bilimleri 
Bölümü 

              

Kelam Anabilim Dalı 1 1           

İslam Hukuku Anabilim 
Dalı 

1 1 1 1 
 

     

İslam Tarihi ve Sanatları 
Bölümü 

               

Türk İslam Sanatları Tarihi 
Anabilim Dalı 

    
1 1 

      

Felsefe ve Din Bilimleri 
Bölümü 

               

Din Psikolojisi Anabilim 
Dalı 

        
1 4 

  

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Mimarlık Bölümü         1 3   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2016 - 163 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 17.06.2016 - 2940 SİVAS 

Dosya No : 60.07.314 

Kurulumuzun 16.10.2015 tarihli ve 2281 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescili prensip olarak uygun bulunan, Tokat İli, Zile İlçesi, Haremikışla Köyü, Irmak 

Mevkiinde bulunan, Kadastro Harici Alan ile tapunun 382 ada, 14, 15, 18 nolu parsellerinde 

kayıtlı mülkiyetleri Maliye Hazinesi ile Özel Mülkiyete ait taşınmazlardaki Haremikışla Höyüğü 

ile Kadastro Harici Alan üzerindeki Haremikışla Tümülüsünün nihai tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 30.05.2016 tarihli ve 392 sayılı 

dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Zile İlçesi, Haremikışla Köyü, Irmak Mevkiinde bulunan, Kadastro Harici Alan 

ile tapunun 382 ada, 14, 15, 18 nolu parsellerinde taşınmazlardaki Haremikışla Höyüğü ile 

Kadastro Harici Alan üzerindeki Haremikışla Tümülüsünün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde 

tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmelerine, I. derece arkeolojik sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli 

haritalarda işaretlendiği şekliyle belirlenmesine ve sit fişlerinin onaylanmasına;  

Haremikışla Höyüğü ile Haremikışla Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi 

koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

-kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

-imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

-bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

-toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına, ağaçlandırmaya 

gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

-taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

-taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2016 - 162 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2016 - 2906 SİVAS 

Dosya No : 58.06.104 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuşkayası Köyü, Çerkezderesi Mevkiinde sit alanı dışında 

bulunan, tapunun 117 ada, 28 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerinde 

tespit edilen Kargakalesi Kaya ve Yamaç Yerleşiminin tescil edilmesi istemini içeren Sivas 

Valiliği Müze Müdürlüğünün 24.12.2015 tarihli ve 5812 sayılı yazısı, eki Sivas Müze 

Müdürlüğünün 11.12.2015 tarihli uzman raporu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 

09.05.2016 tarihli ve 315 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Kangal İlçesi, Kuşkayası Köyü, Çerkezderesi Mevkiinde, 117 ada, 28 parselde 

kayıtlı taşınmaz üzerinde tespit edilen Kargakalesi Kaya ve Yamaç Yerleşiminin 2863 sayılı 

Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının 

kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin 

onaylanmasına; 

Kargakalesi Kaya ve Yamaç Yerleşimi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma 

esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

-kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

-imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

-bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

-ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

-taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

-taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine; 

Kargakalesi Kaya ve Yamaç Yerleşimi alanındaki kaçak kazı olayına ilişkin 

soruşturma/Kamu Davası devam ettiğinden ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı veya ilgili mahkemenin 

görüşü alınarak alandaki kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde 

kapatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2016 - 162 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2016 - 2905 SİVAS 

Dosya No : 58.15.21 

Kurulumuzun 10.12.2015 tarihli ve 2559 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescili ile öneri I. derece arkeolojik sit sınırı uygun bulunan Sivas İli, Gölova İlçesi, Yukarı 

Tepecik Köyü, Yokuşbaşı Mevkii’nde sit alanı dışında bulunan, 110 ada, 20, 49, 51 nolu 

parsellerde kayıtlı, mülkiyetleri Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Maliye Hazinesine ait 

taşınmazlar üzerindeki Gökdere Höyüğünüm nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 09.05.2016 tarihli ve 312 sayılı dosya inceleme 

raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Gölova İlçesi, Yukarı Tepecik Köyü, Yokuşbaşı Mevkii, 110 ada, 20, 49, 51 

nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yer alan Gökdere Höyüğünün 2863 sayılı Kanunun 

6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 

haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına; 

Gökdere Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

-kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

-imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

-bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

-toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına, ağaçlandırmaya 

gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

-taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

-taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2016 - 162 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2016 - 2904 SİVAS 

Dosya No : 58.09.94 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Sarıtekke Köyü, Arpalık Mevkiinde sit alanı dışında bulunan, 

tapunun 126 ada, 75, 76, 77 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Maliye Hazinesine ait 

taşınmazlar ile kadastro yolu üzerinde tespit edilen Sarıtekke Yerleşiminin tescil edilmesi istemini 

içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğünün 27.11.2015 tarihli ve 5282 sayılı yazısı, eki Sivas 

Müze Müdürlüğünün 26.11.2015 tarihli uzman raporu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörünün 09.05.2016 tarihli ve 316 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum 

görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Sarıtekke Köyü, Arpalık Mevkii, 126 ada, 75, 76, 77 nolu 

parseller ile kadastro yolu üzerinde tespit edilen Sarıtekke Yerleşiminin 2863 sayılı Kanunun 6. 

Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 

ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına; 

Sarıtekke Yerleşimi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

-kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

-imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

-bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

-ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

-taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

-taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 02.04.2016 - 157 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 02.04.2016 - 2789 SİVAS 

Dosya No : 58.09.96 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Çanakçı Köyü, Karalık Özü Mevkii’nde, özel mülkiyete ait 

tapunun 191 ada, 7 nolu parselinde kayıtlı, sit alanı dışında bulunan, Çanakçı Köyü Düz Yerleşim 

Alanının tescili konusunun değerlendirilmesi isteminde bulunan Sivas Valiliği Müze 

Müdürlüğü’nün 21.12.2015 tarihli ve 2248-5715 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Sivas Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün 19.01.2016 tarihli ve 250 sayılı yazısı, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 18.01.2016 tarihli ve 0091/0431 sayılı yazısı Şarkışla Kaymakamlığı, İlçe Yazı 

İşleri Müdürlüğünün 27.01.2016 tarih ve 490-E.204 sayılı yazısı, konu hakkında Raportörün 

hazırlamış olduğu 05.02.2015 tarihli ve 56 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Çanakçı Köyü, Karalık Özü Mevkii’nde, özel mülkiyete ait 

tapunun 191 ada, 7 nolu parselinde kayıtlı, sit alanı dışında bulunan, Çanakçı Köyü Düz Yerleşim 

Alanının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 

sit fişinin onaylanmasına; 

Çanakçı Köyü Düz Yerleşim Alanının I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma 

esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

-kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

-bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

-ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

-taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

-taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine; 

Alanda kaçak kazı yapanlar hakkında 2863 sayılı Kanunun 9. Maddesi gereği yasal 

soruşturma başlatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2016 - 163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2016 - 2941 SİVAS 

Dosya No : 60.01.32 

Tokat İli, Almus İlçesi, Ormandibi Kasabası, Moldacı Mevkiinde, sit alanı dışında 

bulunan, tapunun 4 pafta, 1701 parselinde kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmaz üzerinde tespit 

edilen Şabantepesi Mezar Alanının tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.10.2015 tarihli ve 2598 sayılı ile 02.11.2015 tarihli ve 2776 

sayılı yazıları, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 10.05.2016 tarihli ve 342 

sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Almus İlçesi, Ormandibi Kasabası, Moldacı Mevkii, 4 pafta, 1701 parselde 

kayıtlı taşınmaz üzerinde tespit edilen Şabantepesi Mezar Alanının 2863 sayılı Kanunun 6. 

Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada 

işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, koordinat listesi ile sit fişinin onaylanmasına; 

Şabantepesi Mezar Alanı I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

-kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

-imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

-bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

-ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

-taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

-taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2016 - 163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2016 - 2942 SİVAS 

Dosya No : 60.02.21 

Tokat İli, Artova İlçesi, Ağmusa Köyü, Gölyarısı Mevkiinde sit alanı dışında bulunan, 

tapunun 102 ada, 121, 122, 123 ve 476 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve Maliye 

Hazinesine ait taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kuzuluk Höyüğünün tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.12.2015 tarihli ve 3146 

sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 10.05.2016 tarihli ve 344 

sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Artova İlçesi, Ağmusa Köyü, Gölyarısı Mevkii, 102 ada, 121, 122, 123 ve 476 

nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen Kuzuluk Höyüğünün 2863 sayılı 

Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının 

kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, koordinat listesi ile sit 

fişinin onaylanmasına; 

Kuzuluk Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

-kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

-imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

-bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

-toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına, ağaçlandırmaya 

gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

-taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

-taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No  : 17.06.2016 - 163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2016 - 2943 SİVAS 

Dosya No : 60.02.22 

Tokat İli, Artova İlçesi, Ağmusa Köyünde sit alanı dışında bulunan, kadastro harici alanda 

tespit edilen Deveizi Tümülüsünün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.12.2015 tarihli ve 3146 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü raportörünün 10.05.2016 tarihli ve 345 sayılı dosya inceleme raporu, tescile 

ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonunda; 

Tokat İli, Artova İlçesi, Ağmusa Köyü, kadastro harici alanda tespit edilen Deveizi 

Tümülüsünün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 

koordinat listesi ile sit fişinin onaylanmasına; 

Deveizi Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

-kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

-imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

-bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

-toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına, ağaçlandırmaya 

gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

-taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

-taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2016 - 163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2016 - 2938 SİVAS 

Dosya No : 60.07.319 

Kurulumuzun 11.12.2015 tarihli ve 2584 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescili prensip olarak uygun bulunan, Tokat İli, Zile İlçesi, Yücepınar Köyü, Köyaltı 

Mevkiinde sit alanı dışında bulunan tapunun, 116 ada, 10 parsel ile Uzunöz Köyü, Pazartepe 

Mevkiinde, sit alanı dışında bulunan, tapunun 104 ada, 7 parselde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve 

Maliye Hazinesine ait taşınmazlardaki Pazar Tepe Yerleşiminin nihai tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 30.05.2016 tarihli ve 397 sayılı 

dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Zile İlçesi, Yücepınar Köyü, Köyaltı Mevkii, 116 ada, 10 parsel ile Uzunöz 

Köyü, Pazartepe Mevkii, 104 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki Pazar Tepe 

Yerleşiminin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine 

ve sit fişinin onaylanmasına; 

Pazar Tepe Yerleşimi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

-kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

-imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

-bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

-ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

-taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

-taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2016 - 163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2016 - 2930 SİVAS 

Dosya No : 60.00.688 

Kurulumuzun 27.03.2015 tarihli ve 2281 sayılı kararı ile II. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescili prensip olarak uygun bulunan, Tokat İli, Merkez, Akbelen Köyü, Köyiçi Mevkiinde 

sit alanı dışında bulunan, kadastro harici alan ile tapunun 3253, 3254, 3255, 3256 ve 3352 nolu 

parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Akbelen Köyü Tarım Kredi Kooperatifi ile Özel Mülkiyete ait 

taşınmazlar üzerindeki Akbelen Roma/Bizans Nekropolünün nihai tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 10.05.2016 tarihli ve 343 sayılı 

dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Merkez, Akbelen Köyü, Köyiçi Mevkiinde bulunan, kadastro harici alan ile 

tapunun 3253, 3254, 3255, 3256 ve 3352 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki Akbelen 

Roma/Bizans Nekropolünün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve 

kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

II. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 

belirlenmesine, koordinat listesi ile sit fişinin onaylanmasına; 

Akbelen Roma/Bizans Nekropolü II. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları 

ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

-kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 

-imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

-bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

-ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

-taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

-günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabileceğine, 

-taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar 

verildi. 
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–– Sabancı Üniversitesi Nanotanı İçin Fonksiyonel Yüzey ve Arayüzeyler

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/108, K: 2016/46 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2016 Tarihli ve 2014/2252 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


