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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI FAKÜLTE VE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI TEMİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-

venlik Komutanlığınca temin edilerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte ve Mes-

lek Yüksekokullarında eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin

usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,

a) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına alınacak öğrencilerde aranacak nitelikleri,

b) Adayların başvuru ve seçme sınavları esaslarını,

c) Seçme ve değerlendirme komisyonlarının kuruluşunu,

ç) Öğrencilerin geçici ve kesin kayıt işlemlerini,

d) İntibak eğitimlerine ilişkin usul ve esasları

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat

Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte ve Meslek Yüksekokulları

öğrenci adayını,

b) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

e) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

f) Dönem: Eğitim öğretim süresinin bölümlerini,

g) Eğitim Öğretim Dönemi: İntibak eğitimini müteakip başlayacak dönemi,

ğ) Fakülte: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı subay adayları yetiştiren

fakülteyi,

h) İntibak Eğitimi: Mesleki disipline uyum sağlamak için verilen eğitimi,

ı) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavını,
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i) Meslek Yüksekokulları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı astsubay

adayları yetiştiren meslek yüksekokullarını,

j) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP): 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun 45 inci maddesi gereğince, adayların ortaöğretim başarılarının Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından geliştirilen bir yöntemle tespit edilmesi sonucu elde

edilen ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenen puanı,

k) Öğrenci: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte ve Meslek Yüksekokulla-

rında eğitime alınan subay ve astsubay adaylarını,

l) Öğrenci Disiplin Yönetmeliği: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim öğ-

renim gören öğrencilerin disiplin işlemlerine yönelik uygulanan yönetmeliği,

m) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği: 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Ku-

rulu kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı

Sağlık Yeteneği Yönetmeliğini,

n) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,

o) Sınav Merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı eğitim kurumlarını,

ö) Şehit ve malul eş ve çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sa-

hil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları

ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci

fıkrasının (j) bendi kapsamında olanların eş ve çocuklarını,

p) Temin merkezleri: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları-

nın temin faaliyetlerine yönelik kadrolanmış birimlerini,

r) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Öncesi Hususlar

Öğrenci kaynakları

MADDE 5 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının öğrenci kaynağı lise veya lise

dengi meslek okulu mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar

ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunlarıdır.

(2) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınacak yabancı uyruklu

öğrencilerin durumu Bakanlıkça belirlenir.

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına alınacak öğrenci sayısı aşağıdaki

şekilde belirlenir:

a) Alınacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci sayısı, Jandarma Genel Komutanlığı

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek Başkanlık tarafından; Fakülte ve Meslek

Yüksekokullarının kapasitesi, boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak her yıl kadın ve

erkek olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı

tespit edilir. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Bakanlık onayı ile kesinleşir. Ya-

bancı uyruklu öğrencilerin sayısı ise, ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakan tarafından belirlenir.
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b) Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarıyla ilgili kontenjan Jandarma ve Sahil

Güvenlik Akademisine alınacak öğrenci sayısının % 5’i oranındadır. Bu sayı Fakülte ve Meslek

Yüksekokulu öğrencileri için ayrı ayrı belirlenir. Genel sıralama içinde başarılı olan adaylar

bu kontenjan dışında değerlendirilir.

(2) Belirlenen kontenjanlar her yıl Başkanlık tarafından Yükseköğretim Kuruluna bil-

dirilir.

Adaylar için duyuru, başvuru zamanı ve şekli, adayların çağırılması

MADDE 7 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına giriş sınavlarına ilişkin duyurular,

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfa-

larında veya diğer uygun iletişim araçlarıyla yapılır. Başvuruların hangi tarihler arasında ve

nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hu-

suslar her yıl için Temin Merkezlerince belirlenir.

(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır. Giriş sınavına başvu-

rular her yıl için, Temin Merkezleri tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında

şahsen yapılır.

(3) Fakülte ve Meslek Yüksekokulları için sıralamaya esas YGS puan türü veya türleri

ile taban puanı, fakülte için LYS puan türü veya türleri ile taban puanı Senato tarafından tespit

edilir ve Temin Merkezlerine bildirilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı

olmak üzere her bir adayın belirlenen tür veya türlerdeki YGS puanı en yüksek puandan en

düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en

az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak, şehit ve vazife ma-

lullerinin eş ve çocukları sıralama gözetmeksizin şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

(4) Eksik belgeyle, posta yoluyla veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvu-

rular kabul edilmez.

(5) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına giriş için başvuruda bulunan adaylardan Baş-

kanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi

Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından sınav ücreti alın-

maz.

(6) Sınavlara ilişkin giderler Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden karşılanır.

Adaylarda aranacak nitelikler

MADDE 8 – (1) Fakülteye ve Meslek Yüksekokullarına müracaat edecek adaylarda

aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Her yıl Senato tarafından belirlenecek kaynak okul ve bölümlerden mezun olmak,

c) Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız ola-

rak birlikte yaşamamak,

ç) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla

yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
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e) YGS’ye katılmış ve Senato tarafından belirlenen taban puanı veya üzerinde not almış

olmak, şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için belirlenen taban puanın, en az % 80’ini

almış olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar”

başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî

veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım

uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa

bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş

olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

ı) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini ak-

lama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya

bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya

kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya gö-

rüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jan-

darma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil

okullardan çıkarılmamış olmak,

l) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, top-

lantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

m) Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş

tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

n) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

(2) Adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşıl-

ması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilik-

leri sona erdirilir.

Başvuruda istenen belgeler

MADDE 9 – (1) Müracaat sırasında adaylardan;

a) T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Lise diplomasının, Temin Merkezlerince ilan edilecek geçici kayıt tarihine kadar me-

zun olabilecek durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve fotokopisi,

ç) Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
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d) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

e) YGS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya e-devlet kapısı

üzerinden alınmış adli sicil belgesi,

g) Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar için verilen

şehitlik veya malullük belgesinin kurum veya valilik onaylı örneği,

ğ) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı,

h) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde tek tabipten alınmış “Spor Yapar” raporu,

ı) Temin Merkezlerince varsa Sporcu Lisansları veya Eğitim Sertifikaları vb. istenir.

(2) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavla İlgili Hususlar

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 10 – (1) Sınav komisyonları Temin Merkezlerince şu esaslara göre oluşturulur

ve düzenlenir:

a) Merkezi Sınav Komisyonu: Komisyon başkanı en az albay rütbesinde ve ikisi öğre-

tim elemanı olmak üzere beş personelden oluşur.

b) Fiziki Kontrol Komisyonu: Adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy kilo değer-

lerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü ile fazla veya eksik

uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen

yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşur. Komisyona yardımcı sağlık personeli de alınabilir.

c) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında en az bir beden eği-

timi öğretim elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.

ç) Mülakat Sınav Komisyonu: Mülakat sınav komisyonu, bir üstsubay başkanlığında,

iki subay, bir öğretim elemanı ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü

mezunu bir kişi olmak üzere beş personelden oluşur. Mülakat Sınav Komisyonu üyelerinin

kimlerden oluşacağı; Başkanlık, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlık-

larının Temin Merkezleri, Personel Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığında ilgili birimlerin Baş-

kanı veya yetkilendireceği personelden oluşan üst komisyon tarafından, liste halinde belirlenir.

İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin hangi

mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin ve

personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belirlenir

ve müşterek tutanakla imza altına alınır.

d) İtiraz Karar Komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim

yapmak üzere ilgili Komutanlığın Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan

Yardımcısı ile Fakültede Dekan, Meslek Yüksekokullarında Okul Komutanı ve bir tabip olmak

üzere dört personelden oluşur.
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e) Temin Merkezlerince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkan-

lıkla koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması ha-

linde bahse konu komisyonlardaki öğretim elemanları, Başkanlık tarafından görevlendirilebilir.

f) Fiziki Kontrol Komisyonu ile Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu kararlarına itiraz

talebi olan adaylar İtiraz Karar Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında

itiraz sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz karar

komisyonunun kararları nihai karar niteliğindedir.

g) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin

Merkezlerince hazırlanan yönerge ile belirlenir.

Fiziki kontrol

MADDE 11 – (1) Şahsen başvuru için çağrılan adaylar sınavlara girmeden önce Fiziki

Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(2) Bu kontrolde değerlendirilecek hususlar Temin Merkezlerince belirlenerek ilan edilir.

(3) Başkanlıkça belirlenen ve sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile

vücut kitle indeksi değerlerine uygunluk aranır.

(4) Fiziki Kontrol Komisyonu, standartları sağlayan adaylar hakkında “Jandarma ve

Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur”, sağlayamayan

adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğ-

renci adayı olamaz” şeklinde karar verir. Olumsuz karar verilen adaylar hakkında gerekçe be-

lirtilir.

(5) Hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu

öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları

MADDE 12 – (1) Giriş sınavı, adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak

üzere iki aşamalı yapılır.

Sınavlara ilişkin esaslar

MADDE 13 – (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Baş-

kanlık ile koordineli Temin Merkezleri tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Olağanüstü durumlar hariç sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edil-

dikten sonra değiştirilemez. Olağanüstü durumlarda değişiklikler Bakan onayıyla yapılır.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 14 – (1) Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından “Jandarma ve Sahil Güvenlik

Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik

sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut

durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek

üzere EK-1’deki standartlara uygun parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın aday-

ların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

(4) Başarılı olmak için beş yüz tam puan üzerinden en az üç yüz puan almak zorunludur.

Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezlerince belirlenen

yer ve zamanda ilan edilir.
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(5) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler

sınavdan önce Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezleri tarafından hazırlanan talimatla

belirlenir.

Mülakat sınavı

MADDE 15 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, 10 uncu maddedeki

esaslara göre oluşturulan Mülakat Sınav Komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk,

sorumluluk, açıklık ve adayın subaylık veya astsubaylık mesleğine istekli olması kıstaslarına

göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değer-

lendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli

olarak Temin Merkezlerince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hak-

kında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular

sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yüz puan olmak üzere toplam beş

yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için beş yüz

puan üzerinden en az üç yüz puan alması gerekir.

(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Gü-

venlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur”, başarısız adaylar hakkında

“Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz”

kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

(4) Adayların mülakat sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra

Temin Merkezlerince ilan edilir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 16 – (1) Fakülte öğrenci adayları için başarı sıralamasına esas giriş puanı

LYS sınav sonuçları açıklandıktan sonra hesaplanır. LYS sınav sonucu olmayan veya Senato

tarafından belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Fakülte

öğrenci adaylarının başarı sıralamasına esas giriş puanı; LYS puanının %60’ı, Ortaöğretim Ba-

şarı Puanının (OBP) % 5’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %15’i ve mülakat sınavı puanının

%20’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sı-

rasıyla; LYS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda

da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylarında LYS sınavı aranmaz. Meslek Yüksekoku-

lu öğrenci adaylarının başarı sıralamasına esas giriş puanı YGS puanının %45’i, Ortaöğretim

Başarı Puanının (OBP) % 5’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %15’i, ve mülakat sınavı puanının

% 35’inin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sı-

rasıyla; YGS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda

da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
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(3) Hesaplamalarda virgülden sonra iki hane dikkate alınır.

(4) Başarı sıralamasına esas giriş puanına göre erkek, kadın adaylar ve şehit ve vazife

malullerinin eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç

listesi düzenlenir. Asıl adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek

puandan başlanarak belirlenir.

(5) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Mer-

kezlerince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması

işlemlerine başlanır.

(6) Sınav evrakı Temin Merkezlerince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın

kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha

edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Sonrası Hususlar

Sağlık kurulu raporunun alınması

MADDE 17 – (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan asıl adaylar Temin Merkezleri tara-

fından Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere Sağlık

Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edilirler.

(2) “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı

olur” sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere Başkanlığa müracaat ederler.

(3) Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve “Jandarma ve Sahil Gü-

venlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” şeklinde rapor verilen

adayların geçici kayıtları yapılmaz.

Geçici kayıt

MADDE 18 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına, kesin başarı listesine göre plan-

lanmış ve “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı

olur” şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları

yapılan adayların sağlık kurulu raporları Temin Merkezlerince incelenir. Raporunda eksiklik

görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

(2) Geçici kayıt esnasında adaylardan sağlık raporunun yanında lise mezuniyeti diplo-

ması veya geçici mezuniyet belgesi ile Fakülte öğrenci adayları için LYS sınav sonuç belgesi

istenir.

(3) Eksiklerini tamamlamayan veya yeniden muayene sonucunda Sağlık Yeteneği Yö-

netmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların Başkanlıkça ilişikleri kesilir.

(4) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

İntibak eğitimi

MADDE 19 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına geçici kaydı yapılan adaylar

Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eği-

timinin nerede yapılacağı Başkanlıkça belirlenir. Eğer Başkanlık dışında bir yerde yapılacaksa
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intibak eğitimindeki esasları içeren bir protokol hazırlanır. Bu süre içinde adayların güvenlik

soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araş-

tırması ile ilgili sonuçlar Başkanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Geçici kayıt süresince adayların Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında öğrenci olup

olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler

hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(3) Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yedek aday çağırma

MADDE 20 – (1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezlerine belirlenecek takvim

içinde getirmeyen veya hakkında ve “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek

Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla

çağrılır. Çağrılan adaylar sağlık raporu almaları için Temin Merkezlerince belirlenecek bir süre

verilerek Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen

süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında “Jandarma ve Sahil Gü-

venlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” raporu düzenlenen aday-

ların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

(2) Geçici kayıt sırasında, Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına giremeyecekleri an-

laşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda

bulunmayan, ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan

yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde Başkanlığa ev-

rakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylar sağlık raporu almaları için Te-

min Merkezlerince belirlenecek bir süre verilerek Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hasta-

nelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar hak-

larını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Te-

min Merkezlerince işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma

işlemi yapılır.

(3) İntibak eğitimini müteakip eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren beş iş gü-

nü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

İntibak eğitimi döneminde çıkma veya çıkarılma

MADDE 21 – (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Fakülte veya

Meslek Yüksekokullarına yazılı başvuruları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan

adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

(2) Ayrılan veya çıkarılan adaylar bir daha Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına giriş

sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) 8 inci maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, Fakül-

tede Dekan, Meslek Yüksekokullarında Okul Komutanının teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir,

Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.

(4) İntibak Eğitimi döneminde çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlan-

gıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.
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Kesin kayıt-kabul

MADDE 22 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci maddede belirtilen esaslara

göre Temin Merkezlerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik

soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin

kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yeteneği Yö-

netmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, ayrılan ya da vefat eden adayların

dosyaları Fakültede Dekan, Meslek Yüksekokullarında Okul Komutanı tarafından Başkanın

onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Akademik Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı

bünyesindeki Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylardan

Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir.

Yüklenme senedinin içeriği Başkanlık tarafından belirlenir. Yüklenme senedinin getirilmemesi

hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi

miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko-

mutanlığı tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına alınmaları

MADDE 23 – (1) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uy-

ruklu öğrencilerin Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına alınmaları Bakan onayı ile olur. Bu

öğrencilerin Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına kabullerinde sağlık raporu istenir.

(2) Yabancı öğrencilerin sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Jandarma ve Sahil

Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu yetkilidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yö-

netim Kurulu, sınav yapılmasını gerekli gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve

esaslarını belirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav esnasında adaylara sağlanacak imkânlar

MADDE 24 – (1) Sınava giren adaylar, sınav süresince 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı

Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu kapsamında iaşe edilirler. Sınavlar esnasında maddi

imkânları zayıf olan adaylar, Başkanlıkça yapılacak değerlendirme doğrultusunda ve mevcut

imkânlar ölçüsünde Akademide ibate edilebilirler.

Temin işlemlerinin tek elden yürütülmesi

MADDE 25 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı per-

sonel temin işlemleri, Temin Merkezleri ile de koordine edilerek tek elden yürütülebilir. Bu

durumda işlemleri yürüten komutanlığın personeli haricindeki komutanlık personeli işlemlerin

yürütülmesini takviye eder veya bu süreçte hazır bulunur.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ

SEÇİM, ATAMA, YÜKSELTME VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 10/03/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma

Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde is-

tihdam edilecek öğretim elemanlarının seçim, atanma, yükseltme ve görevlerine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde

istihdam edilecek öğretim elemanlarının;

a) Seçim usul ve esaslarını,

b) Atanma usul ve esaslarını,

c) Değerlendirme ve yükseltme usul ve esaslarını,

ç) Görev yaptıkları süredeki statülerini,

d) Atandıkları öğretim elemanı kadroları ile ilişikleri kesildikten sonraki usul ve esas-

ları,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/03/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat

Görev ve Yetkileri Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile

11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

b) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

c) Araştırma görevlisi: Akademide yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı

olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarını,

ç) Araştırma ve Eğitim Merkezleri: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde

yer alan Araştırma ve Eğitim Merkezlerini,

d) Bakan: İçişleri Bakanını,

e) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

f) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

g) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

ğ) Çeviriciler: Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarını,

h) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişiyi,

ı) Eğitim Merkezi Komutanlığı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi

Komutanlığını,
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i) Enstitüler: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesindeki enstitüleri,

j) Fakülte: Lisans eğitimi verilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesini,

k) Kurullar: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı kurulları,

l) Meslek Yüksek Okulu (MYO): Jandarma ve Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulla-

rını,

m) Okutman: Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu

ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanını,

n) Öğretim elemanları: Akademide görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okut-

manlar ile öğretim yardımcılarını,

o) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elema-

nını,

ö) Öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemi: Akade-

mik yeterlilik ve çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapabilmek maksadıyla kullanılacak olan

sistemi,

p) Öğretim üyeleri: Akademide görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

r) Öğretim yardımcıları: Akademide belirli süreler için görevlendirilen, araştırma gö-

revlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarını,

s) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

ş) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,

t) Uzmanlar: Öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi

veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kütüphanelerde, atölyelerde ve diğer

uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

u) Üniversitelerarası Kurul: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesinde

düzenlenen üst kuruluşu,

ü) Yardımcı doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya

belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana

sahip kişiyi,

v) Yönetim Kurulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Üyeleri

Yardımcı doçentlik başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Akademi bünyesinde yardımcı doçent kadrolarına başvuru yapacak

adaylarda;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde

belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı

haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,

c) Atanacağı alanla ilgili doktora diplomasına sahip olmak,
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ç) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan doktora diplomalarının

veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması,

d) Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak

puanlama sistemine göre yardımcı doçentlik için belirlenmiş puan ve üstünü almak,

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en

az altmış puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından

kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

g) Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik yardımcı doçent

kadrolarına yapılacak atamalarda ise çalışma alanındaki dilden Yükseköğretim Kurulu tara-

fından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavından en az seksen beş puan veya uluslararası

geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sına-

vından buna denk bir puan almış olmak,

ğ) Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi

olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türk-

çeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil

sınavını başarmak,

şartları aranır.

(2) Senato kararıyla, bu maddede belirlenen yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir

puan, asgari puan olarak belirlenebilir.

(3) Çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavı için belirlenecek jüri üyeleri, akademi içinde

bulunamadığı takdirde, başka yükseköğretim kurumlarından üye seçilmek suretiyle jüri oluş-

turulur. Jüri, yabancı dil sınavını son başvurma tarihinden itibaren on beş gün içinde yapar. Sı-

nav, dört saat süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, aynı dilde olabi-

leceği gibi Türkçe dâhil, iki ayrı dilde de olabilir. Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı be-

lirten bir tutanak, sınav belgeleri ile birlikte teslim edilir. Sınav sonucu adaya ayni gün tebliğ

olunur. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zo-

rundadırlar. Adayların hangi yabancı dillerden sınava girebileceğine, Senato karar verir.

Yardımcı doçentliğe başvuru ilanı ve atanma

MADDE 6 – (1) Başkanlıkça, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak boş

yardımcı doçentlik kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı

ile bu sınıflar dışında olan kadrolar için ayrı olarak ilan edilir.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar

için, bilim dallarını ve aranan nitelikleri belirten ilan, Resmî Gazete’de, Devlet Personel Baş-

kanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfalarında duyurulur. Bu durum, ayrıca Başkanlıkça bütün

üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere bildirilir.

(3) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için belirlenen kadro

ilanı ise Başkanlıkça Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.

Bu bildiride, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak perso-

nelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar yer

alır.
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(4) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Başkanlıkça yapılan

bildiriyi alt birimlere duyurur.

(5) İlanlarda adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi

belirtilir.

(6) Yardımcı doçentlik için başvuran adaylardan yabancı dil sınavında başarı gösterenler

yabancı dil sınavının tebliğini izleyen üç gün içerisinde özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve

varsa yayınları ile Başkanlıkça belirlenecek akademik yükseltme ve değerlendirme kriterlerine

ilişkin ilan edilen diğer evrakları dört nüsha halinde Başkanlığa teslim ederler.

(7) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından personelin başvurula-

rının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa-

mında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel Komutanlığı

veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Gü-

venlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamamlayarak

Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada son-

landırılır ve müteakip aşamaya dâhil edilmez.

(8) Adayların durumlarını incelemek üzere ilân edilen kadrolar için, fakülte dekanı,

enstitü müdürü veya MYO komutanı, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör

veya doçenti, en az biri akademi dışından olmak kaydıyla ve varsa biri ilgili birim yöneticisi

olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tespit eder. Dekanlık, enstitü müdür-

lüğü veya MYO komutanlığı tarafından bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanlar gön-

derilerek, bir ay içerisinde değerlendirme raporlarını bildirmeleri istenir. Değerlendirme rapo-

runda adayın atanması ile ilgili karar gerekçeleri, önerilen adayın diğerlerine üstünlüğü ile

olumsuz değerlendirme söz konusu ise olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(9) Dekan, Enstitü Müdürü ve MYO Komutanı yazılı görüşlerin alınmasından sonraki

ilk Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurulu toplantısına konuyu götürür, aday veya

adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Yönetim Kurullarınca bir açık kadroya birden fazla adayın

başvurması halinde tercihe veya atamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar gerekçeli ola-

rak belirtilir.

(10) Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurullarının gerekçeli kararı tekrar de-

ğerlendirilmek üzere Akademi Yönetim Kuruluna gönderilir. Akademi Yönetim Kurulunun ge-

rekçeli kararı sonrasında Başkan, atamaya ilişkin tercihi ile olumlu veya olumsuz kararını verir.

Atamalar Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla yapılır.

(11) Yardımcı doçentlerin ilk ataması üç yıllığına yapılır. Atama süresi sonunda görev

kendiliğinden sona erer.

Yardımcı doçentliğe yeniden atanma esasları

MADDE 7 – (1) Yardımcı doçentler, fakülte dekanının, Enstitü Müdürü veya MYO

Komutanının önerisi ile her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok on iki yıla kadar

Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla yeniden atanabilir. Her atama süresi sonunda görev ken-

diliğinden sona erer.
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(2) Yardımcı doçentliğe yeniden atanabilmek için, Akademi Senatosu tarafından belir-

lenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre do-

çentlik için belirlenmiş puanının ilk yeniden atamada %60’ını, ikinci yeniden atamada %80’ini,

üçüncü yeniden atamadan itibaren ise %100’ünü tamamlamış olması gerekmektedir.

Doçentlik başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Akademi bünyesinde doçent kadrolarına başvuru yapacak adaylarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı

haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,

c) 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulca açılacak

doçentlik sınavında başarı göstererek doçentlik unvanını almış bulunmak veya 27 nci maddesi

gereğince Üniversitelerarası Kurulca doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılmış olmak,

ç) Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak

puanlama sistemine göre doçentlik için belirlenmiş puan ve üstünü almak,

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en

az altmış beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafın-

dan kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak, bilim alanı belli

bir yabancı dille ilgili olanlar için ise bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlamak,

şartları aranır.

(2) Senato kararıyla, bu maddede belirlenen yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir

puanı asgari puan olarak belirlenebilir.

Doçentliğe başvuru ilanı ve atanma esasları

MADDE 9 – (1) Başkanlıkça, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşü alınarak boş

doçentlik kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı ile bu sı-

nıflar dışında olan kadrolar için ayrı olarak ilan edilir.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı dışındaki kadrolar

için, bilim dallarını ve aranan nitelikleri belirten ilan Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlık

resmi internet sayfası ile Resmî Gazete’de Başkanlıkça duyurulur. Bu durum, ayrıca Başkan-

lıkça, bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek

üzere bildirilir.

(3) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için belirlenen kadro

ilanı ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Bu bildiride,

atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak personelde aranacak

şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar yer alır.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Başkanlıkça yapılan

bildiriyi alt birimlere duyurur.

(5) İlanlarda adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi

belirtilir.

(6) Adaylar başvurularında, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınları ile Başkan-

lıkça belirlenecek akademik yükseltme ve değerlendirme kriterlerine ilişkin ilan edilen diğer

evrakları dört nüsha halinde Başkanlığa teslim ederler. Başvuruda istenen diğer belgeler Baş-

kanlıkça ilanda belirtilir.
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(7) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından personelin başvurula-

rının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa-

mında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel Komutanlığı

veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Gü-

venlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamamlayarak

Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada son-

landırılır ve müteakip aşamaya dâhil edilmez.

(8) Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak de-

ğerlendirmeyi müteakip, başkan ilân edilen doçentlik kadrosuna, başvuran adayların durumla-

rının incelenmesi için son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde, varsa biri ilgili birim yö-

neticisi olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanından yoksa en yakın bilim alanından en az

biri dışından olmak kaydıyla üç profesör tespit eder.

(9) Başkanlık tarafından bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanlar gönderilerek,

bir ay içerisinde değerlendirme raporlarını bildirmeleri istenir. Bu profesörler aday veya adaylar

hakkında ayrı ayrı tercih ve görüşlerini Başkanlığa bildirirler. Değerlendirme raporunda adayın

atanması ile ilgili karar gerekçeleri, önerilen adayın diğerlerine üstünlüğü ile olumsuz değer-

lendirme söz konusu ise olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(10) Akademi Yönetim Kurulu, seçilen üç profesörün değerlendirmesi sonrasında bir

değerlendirme yapar ve gerekçeli kararını verir. Gerekçeli kararı sonrasında Başkan atamaya

ilişkin tercihi ile olumlu veya olumsuz kararını verir. Atamalar Başkanın teklifi ve Bakanın

onayıyla yapılır.

Profesörlüğe yükseltilme şartları

MADDE 10 – (1) Profesörlüğe yükseltilmek için;

a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile

ilgili bilim alanında çalışmış olmak,

b) Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak

puanlama sistemine göre profesörlük için belirlenmiş puan ve üstünü almak,

c) Kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama

alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak,

ç) Bir profesörlük kadrosuna atanmak,

şartları aranır.

Profesörlüğe atanma şartları

MADDE 11 – (1) Profesörlüğe atanmak için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olanlar,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı

haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olanlar,

c) Aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olanlar;

1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki şartları taşıyan doçentler,

2) 2547 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince doçentlik sınavını başarmış sayılarak

yabancı ülkelerde aldığı unvanın eşdeğerliliği kabul edilen adaylardan, bu Yönetmeliğin 10 uncu

maddesindeki şartları yerine getirmiş bulunanlar (bunların doçentlikteki hizmet süreleri, unvanı

yabancı ülkede aldıkları tarihten başlar),
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3) 2547 sayılı Kanunun 28 inci maddesi gereğince profesörlüklerinin Türkiye’de geçerli

sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla kabul edilenler,

atanabilirler.

Profesörlüğe başvuru ilanı ve atanma esasları

MADDE 12 – (1) Başkanlıkça, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak açık

bulunan profesörlük kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı

ile bu sınıflar dışında olan kadrolar için ayrı olarak ilan edilir.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar

için, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da

belirten ilan, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfası ile Resmî Gazete’de

Başkanlıkça duyurulur. Bu durum, ayrıca Başkanlıkça bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji

enstitülerine ilgili birimlerinde ilân edilmek üzere bildirilir.

(3) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için belirlenen kadro

ilanı ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına Başkanlık tarafından

bildirilir. Bu bildiride, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak

personelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar

yer alır.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Başkanlıkça yapılan

bildiriyi alt birimlere duyurur.

(5) İlanlarda adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi

belirtilir.

(6) Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bun-

lara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faa-

liyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans

(bilim uzmanlığı) çalışmalarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi aka-

demi başkanlığına beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından

birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler. Adaylardan istenecek diğer belgeler Başkanlık

tarafından ilanda belirtilir.

(7) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından personelin başvurula-

rının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa-

mında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel Komutanlığı

veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Gü-

venlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamamlayarak

Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada son-

landırılır ve müteakip aşamaya dâhil edilmez.

(8) Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak de-

ğerlendirmeyi müteakip, adayların durumlarını incelemek üzere; ilân edilen kadrolar için Aka-

demi Yönetim Kurulu, en az üçü Akademi dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim

alanı ile ilgili olan beş profesörü son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tespit eder.

Başkanlıkça bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanlar gönderilerek, iki ay içerisinde
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değerlendirme raporlarını bildirmeleri istenir. Değerlendirme raporunda adayın atanması ile

ilgili karar gerekçeleri, önerilen adayın diğerlerine üstünlüğü ile olumsuz değerlendirme söz

konusu ise olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(9) Akademi Yönetim Kurulu bu raporları göz önünde tutarak başvuran doçentin pro-

fesörlüğe yükseltilerek atanmasına veya profesörün atanmasına karar verir. Atama işlemleri

Başkanın teklifi Bakanın onayı ile yapılır.

Öğretim üyesi olarak atanmada jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri

sınıfından personele ilişkin özel şartlar

MADDE 13 – (1) Jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından

adayların yardımcı doçent ve doçentliğe atanmaları ile profesörlüğe yükseltilmelerinde ve atan-

malarında bu Yönetmeliğin 5, 8, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen şartlara ilave olarak;

a) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, bu Yönet-

melik kapsamında sayılan şartlar, adli ve disiplin durumu ile istihbari açıdan yapılacak değer-

lendirmede, söz konusu kadrolara atanması için engel bir durumu bulunmamak,

b) Müracaat tarihinde personel değerlendirme puanı ortalaması, değerlendirme tam

puanının yüzde doksan ve daha yukarısında olmak,

c) Adli durum açısından;

1) Hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının,

dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı

suçlarla, işkence, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı mahkumiyet kararı bulunma-

mak,

2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,

fesat ve isyan ile siyasi faaliyette bulunma suçlarından mahkûm olmamak,

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sayılan suçlar dışında, her-

hangi bir suçtan dolayı (6) ay ceza almamış olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanları

Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanlarına Yönelik Genel Şartlar ve Muafiyet

Genel şartlar

MADDE 14 – (1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapa-

cak adaylarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı

haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,

c) Sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren son üç yıl içinde ALES’ten en az yetmiş

puan almak,
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ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az
elli puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul
edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak,

d) Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik öğretim elemanı
kadrolarına yapılacak atamalarda ise çalışma alanındaki dilden Yükseköğretim Kurulu tara-
fından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az seksen puan veya uluslararası geçer-
liliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından
buna denk bir puan almış olmak,

e) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan lisans ve lisansüstü eği-
timlere yönelik diplomaların veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca
onaylanmış olması,

şartları aranır.
(2) Senato kararıyla, bu maddede belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üze-

rinde bir puanı asgari puan olarak belirlenebilir.
Muafiyet
MADDE 15 – (1) Doktora eğitimini tamamlamış olanların, meslek yüksekokullarının

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlile-
rinin ve öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olan-
ların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav
şartı aranmaz.

(2) Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme
aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından Olmayanlarla İlgili Hususlar

Başvuru için özel şartlar
MADDE 16 – (1) Öğretim üyeleri dışındaki öğretim eleman kadroları için 14 üncü ve

15 inci maddelerde sayılan genel şartlar ve muafiyetlerin yanında;
a) Öğretim görevlisi kadrolarına başvurabilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu

olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl iş tecrübesi
olmak,

b) Okutman kadrolarına başvurabilmek için yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere
en az tezli yüksek lisans mezunu olmak,

c) Araştırma görevlisi kadroları için başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurma-
mış olmak,

ç) Uzman, eğitim-öğretim planlamacısı ve çevirici kadrosuna başvurabilmek için, en
az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl iş
tecrübesi olmak,

d) Çevirici kadrolarına başvurabilmek için ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından ka-
bul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az seksen puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk
bir puan almış olmak,

şartları aranır.
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Başvuru ilanı

MADDE 17 – (1) Başkanlık, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak açık

bulunan kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışında olan

kadrolar için ayrı olarak ilan eder.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar

için hazırlanan ilan Resmî Gazete ile birlikte Yükseköğretim Kurulunun internet adresinde ya-

yınlanmak üzere Başkanlıkça Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı

ve Başkanlık resmi internet sayfasında Türkiye genelinde ilân edilerek duyurulur.

(3) İlan metninde atama yapılacak boş kadroların unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı, bu-

lundukları yer, adaylarda aranacak şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının

ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim gö-

revlisi kadrolarında Senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı

sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini

içeren sınav takvimi de belirtilir.

(4) Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren 30 günden az olarak belirlenemez.

Başvuruların kabulü

MADDE 18 – (1) Adayların başvuruları, şahsen veya posta yoluyla Başkanlık tarafın-

dan belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Posta-

daki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan veya eksik belge ile yapılan baş-

vurular dikkate alınmaz.

(2) Başkanlıkça belirlenen birim, başvuru evrakının tam ve istenilen nitelikte olduğunu

tespit ettikten sonra adayın belgelerini teslim alır ve bir başvuru dosyası oluşturur.

(3) Adaylık şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adaylar giriş sınavına alınmaz.

Giriş sınavı jürisi

MADDE 19 – (1) Giriş sınavı jürisi; her bir başvuru alanı için Akademi Yönetim Ku-

rulu tarafından belirlenecek ilgili alandan üç asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Öğretim

üyesi bulunmayan alanlarda öğretim görevlileri veya okutmanlar da görevlendirilebilir. Jüri

üyelerinin atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili

olması esastır.

(2) Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler.

Ön değerlendirme

MADDE 20 – (1) Giriş sınavı jürisi, başvuruda bulunan adaylar arasından ilân edilen

kadro sayısının on katına kadar adayı;

a) Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlar-

daki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve Yükseköğretim Kurulu tara-

fından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi tarafından denkliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından alınmış pua-

nın %60’ını,
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b) Akademi bünyesindeki (a) bendinde sayılanlar hariç olmak üzere diğer kadrolara

başvurularda, ALES puanının %60’ını ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezî

bir yabancı dil sınavından veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puanın %40’ını,

dikkate alarak belirler.

(2) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı kadroları için belirlenen per-

sonelin başvurularının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendi kapsamında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel

Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya

Sahil Güvenlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamam-

layarak Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada

sonlandırılır ve müteakip aşamaya dâhil edilmez.

(3) Belirlenen adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet

notları Akademinin resmi internet sitesinde ilan edilerek giriş sınavına çağrılır. Bu sıralamaya

göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava

çağrılır.

(4) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun he-

saplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin hesaplan-

masında, adayların mezun olduğu üniversitenin eşdeğerlilik hesabı bulunmadığı takdirde Yük-

seköğretim Kurulu kararıyla belirlenmiş olan eşdeğerlilikler esas alınır.

Giriş sınavları

MADDE 21 – (1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından;

a) Yabancı dil okutmanı, çevirici kadrolarında adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi

ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü,

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim üyesi hariç diğer öğretim elemanı kadroları

için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı,

olarak yapılır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına

başvurularda sözlü sınav yapılır. Ancak Senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucunda

altmış ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav da yapılabilir. Bu durumda olanların giriş sınavı

puanı, sözlü ile yazılı sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sözlü sınav sonuçları

Akademi internet adresinde ilan edilir. Sözlü sınav sonucu altmış puanın altında olanlar başa-

rısız sayılırlar ve değerlendirme aşamasına geçemezler.

(3) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağ-

lar. Raportör olarak belirlenen üye, sınavların soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Sınav jürisi değerlendirmesinde;

a) Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlar-

daki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun

%10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu,
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b) Akademi bünyesindeki (a) bendinde sayılanlar hariç olmak üzere diğer kadrolarda,

ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu

ve giriş sınavı notunun %30’unu hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sıra-

sına göre belirler. Kadro sayısı kadar yedek aday belirlenir.

(2) Sıralama sonucunda adayların eşit puan almaları durumunda;

a) Alanında öğrenim düzeyi en yüksek aday,

b) Eşitlik yine bozulmamışsa, ALES puanı yüksek olan aday,

c) Eşitlik bozulmadığı durumda giriş sınavı puanı yüksek olan aday,

sıralamada üst sıraya yerleştirilir.

(3) Asıl ve yedek adaylar Akademinin resmi internet sitesinden ilan edilir.

Adayların çağrılması

MADDE 23 – (1) Asıl adaylar, değerlendirme sonuçlarının ilânı tarihinden itibaren on

gün içerisinde Başkanlığa müracaat ederler.

(2) Asıl adayların, değerlendirme sonuçlarının ilânı tarihinden itibaren on gün içerisinde

Başkanlığa müracaat etmemeleri, güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi, yürürlükteki

mevzuatta belirlenen süre içerisinde göreve başlamamaları ya da haklarından feragat etmeleri

halinde veya başka nedenlerle atanmaları mümkün görülmediği takdirde, yedek olarak belir-

lenen adaylarla sırasıyla irtibata geçilerek çağrılır.

Atanma esasları

MADDE 24 – (1) Değerlendirme sonucu başarı sıralamasına göre, en üst sıradan iti-

baren, ilânda her bir kadro için ihtiyaç olarak gösterilen sayıda belirlenen adayın müracaatta

bulundukları kadrolara Başkanın teklifi Bakanın onayı ile atanma işlemleri yapılır. Atamanın

ne kadar süreyle yapıldığı atama kararında belirtilir. Süre sonunda görev kendiliğinden sona

erer.

(2) Öğretim görevlileri en çok üç yıl süreyle atanır. Ancak öğretim üyesi kadrolarına

atanacak öğretim görevlileri en çok iki yıl süreyle atanır.

(3) Araştırma görevlileri en çok üç yıl süreyle atanır.

(4) Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacıları en çok iki yıl süreyle atanır.

(5) Okutmanlar süreli veya sürekli olarak atanabilirler.

(6) Atama süresi sonunda çalışmalarında başarılı olanların hizmetlerine ihtiyaç devam

ederse, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yeniden atanabilirler.

(7) Bu madde kapsamında atanan öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin;

a) İlk atanma tarihinden itibaren, eğer yüksek lisans mezunu değilse bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç dört yıl içinde yüksek lisans eğitimini; yüksek lisans mezunu olarak atanmışsa

veya yüksek lisans mezuniyetini müteakip bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç altı yıl içinde

doktora eğitimini tamamlamayanlar,

b) Senato tarafından belirlenen akademik faaliyetleri yerine getirmeyenler,

atama süresi bitiminde yeniden atanamazlar.

(8) Akademi bünyesinde görev yapan araştırma görevlilerinin öğretim görevlisi kadro-

suna atanması durumunda ise bu maddenin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirlenmiş olan

süreler araştırma görevlisi olarak atandığı tarih üzerinden hesaplanır. Bu sürelerde değişiklik

Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yapılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından Olanlarla İlgili Hususlar

Başvuru için özel şartlar

MADDE 25 – (1) Öğretim üyeleri dışındaki öğretim elemanı kadrolarına Jandarma

Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından başvurularda 14 üncü ve 15 inci

maddelerde sayılan genel şartlar ve muafiyetlerin yanında;

a) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, bu Yönet-

melik kapsamında sayılan şartlar, adli ve disiplin durumu ile istihbari açıdan yapılacak değer-

lendirmede, söz konusu kadrolara atanması için engel bir durumu bulunmamak,

b) Jandarma Hizmetleri sınıfı için aşağıdaki şartlardan birine sahip olmak;

1) Doktora eğitimine devam etmek koşuluyla, asgari bir kez sıralı hizmet görevini yap-

mış olmak,

2) Jandarma branşı için lisans mezunu olmak koşuluyla, iki sıralı hizmet bölgesi görevini

ve bulunduğu statüde on ikinci hizmet yılını tamamlamış veya atamanın yapılacağı yıl itibariyle

tamamlayacak olmak,

3) Jandarma branşı dışındaki branşlar için ise lisans mezunu olmak koşuluyla, bir sıralı

hizmet bölgesi görevini ve bulunduğu statüde on ikinci hizmet yılını tamamlamış veya atamanın

yapılacağı yıl itibariyle tamamlayacak olmak.

c) Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı için aşağıdaki şartlardan birine sahip olmak;

1) Doktora eğitimine devam ediyor veya bitirmiş olmak,

2) Sahil Güvenlik branşı için, yüksek lisans eğitimini bitirenlerden, bulunduğu statüde

12 nci hizmet yılını tamamlamış veya atamanın yapılacağı yıl itibarıyla tamamlayacak olmak

kaydı ile grup veya karakol komutanı, arama kurtarma gemilerinde komutan veya başçarkçı,

teknik veya harekât şube müdürü görevlerinden birini yapmış olmak veya onarım kademele-

rinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Diğer branşlar için, yüksek lisans eğitimini bitirenlerden, bulunduğu statüde 12 nci

hizmet yılını tamamlamış veya atamanın yapılacağı yıl itibarıyla tamamlayacak olmak.

ç) Müracaat tarihinde personel değerlendirme puanı ortalaması, değerlendirme tam puanın

yüzde doksan ve daha yukarısında olmak,

d) Adli durum açısından;

1) Hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının

üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla, işkence,

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal-

varlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı gibi yüz kızar-

tıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı mahkumiyet kararı bulunmamak,

2) 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

yürürlüğe girmeden önceki mevzuat çerçevesinde firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre

itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan ile siyasi faaliyette bulunma suçla-

rından mahkûm olmamak,
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3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sayılan suçlar dışında, her-
hangi bir suçtan dolayı altı ay ceza almamış olmak,

şartları aranır.
(2) Jandarma Hizmetleri sınıfı öğretmen branşında olanlar için bu maddenin birinci fık-

rasının (b) bendinde belirtilen sıralı hizmet görevi şartları aranmaz.
(3) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından olanlar 2547

sayılı Kanun kapsamındaki uzman, çevirmen, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına bu Yö-
netmelik kapsamında atanamazlar.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına li-
sansüstü eğitime tefrik edilip Akademi emrine atananlar bu maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen sıralı hizmet görevi ve hizmet yılı şartları ile bu Yönetmelik kapsamındaki seçim sürecine
tabi olmadan, eğitim alanlarına uygun olarak yüksek lisans eğitiminde araştırma görevlisi, dok-
tora eğitiminde ise araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrolarına doğrudan atanırlar.

Başvuru ilanı
MADDE 26 – (1) Başkanlık, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak açık

bulunan kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı kadroları
için ayrı olarak ilan eder.

(2) Başkanlık, Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için be-
lirlenen kadro ilanını Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirir.
Bu bildiride, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak perso-
nelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar yer
alır.

(3) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Başkanlıkça yapılan
bildiriyi alt birimlere duyurur. Adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır.

(4) Adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları karargâh ve ku-
rum amirliklerine bir dilekçe ve ekinde başvuruda istenen belgeler ile müracaat ederler. Ücretsiz
izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu
birim amirliklerine yaparlar.

(5) Birlik, karargâh ve kurumlarca, başvuruda bulunan personelin evrakı faaliyet tak-
vimine uygun olarak Başkanlığa gönderilir.

Giriş sınavı jürisi, ön değerlendirme, giriş sınavları ve değerlendirme
MADDE 27 – (1) Giriş sınavı jürisi, ön değerlendirme, giriş sınavları ve değerlendir-

meye yönelik usul ve esaslar bu Yönetmeliğin 19, 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerinde Jandarma
Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar için belirlenen esaslar
çerçevesinde yerine getirilir.

(2) Asıl ve yedek adaylar Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğına adaylara duyurulmak üzere bildirilir.

Atanma esasları
MADDE 28 – (1) Değerlendirme sonucu başarı sıralamasına göre, en üst sıradan iti-

baren, ilânda her bir kadro için ihtiyaç olarak gösterilen sayıda belirlenen adayın müracaatta
bulundukları kadrolara Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile atanma işlemleri yapılır. Atamanın
ne kadar süreyle yapıldığı atama kararında belirtilir. Süre sonunda görev kendiliğinden sona
erer.
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(2) Öğretim görevlileri en çok üç yıl süreyle atanır. Ancak öğretim üyesi kadrolarına

atanacak öğretim görevlileri en çok iki yıl süreyle atanır.

(3) Araştırma görevlileri en çok üç yıl süreyle atanır.

(4) Okutmanlar en çok üç yıl süreyle atanır.

(5) Atama süresi sonunda çalışmalarında başarılı olanların hizmetlerine ihtiyaç devam

ederse, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yeniden atanabilirler.

(6) Bu madde kapsamında atanan öğretim görevlisi, okutmanlar ve araştırma görevli-

lerinin;

a) İlk atanma tarihinden itibaren; eğer yüksek lisans mezunu değilse bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç dört yıl içinde yüksek lisans eğitimini; yüksek lisans mezunu atanmışsa veya

yüksek lisans mezuniyetini müteakip bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç altı yıl içinde doktora

eğitimini tamamlamayanlar,

b) Senato tarafından belirlenen akademik faaliyetleri yerine getirmeyenler,

atama süresi bitiminde yeniden atanamazlar.

(7) Akademi bünyesinde görev yapan araştırma görevlilerinin öğretim görevlisi kadro-

suna atanması durumunda ise bu maddenin altıncı fıkrasının (a) bendinde belirlenmiş olan sü-

reler araştırma görevlisi olarak atandığı tarih üzerinden hesaplanır. Bu sürelerde değişiklik Baş-

kanın teklifi ve Bakanın onayı ile yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanı başvurularında güvenlik soruşturması

MADDE 29 – (1) Akademi bünyesindeki Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik

Hizmetleri Sınıfı dışındaki öğretim elemanı kadrolarına ilk defa başvuruda bulunan adayların

soruşturmaları 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkartılan Gü-

venlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Güvenlik so-

ruşturması sonuçlanmadan atama işlemi yapılmaz.

Akademisyen alt branşı

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Jandarma Hizmetleri Sınıfından öğretim

elemanı kadrolarına atanan personel bu kadrolarda görev yaptığı süre içerisinde akademisyen

alt branşına ayrılmış sayılır.

(2) Akademisyen alt branşına ayrılan öğretim elemanlarından; görev süresi dolup ye-

niden atanamayanlar, kendi isteğiyle öğretim elemanlığından ayrılanlar ile Başkanlıkça öğretim

elemanlığına devam etmesi uygun görülmeyenler, Akademi dışındaki Jandarma Genel Komu-

tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanırlar. Bu kapsamda atamaya tabi tutulan

personel herhangi bir işleme gerek kalmaksızın akademisyen alt branşından çıkarılmış sayılırlar

ve yeniden öğretim elemanlığına atanamazlar.

(3) Yurt dışı sürekli göreve atanan öğretim elemanları Akademiden ilişiğini kesmeyi

müteakip akademisyen alt branşından çıkar, ancak yurt dışı sürekli görevi sonlanmasını mü-

teakip ilan edilen kadrolardaki başvuru şartlarını sağlaması ve seçim sürecini başarıyla geçmesi

durumunda yeniden öğretim elemanlığına atanabilir.
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Yıl içerisinde temin edilebilecek öğretim elemanı sayısı

MADDE 31 – (1) Akademide istihdam edilecek olan öğretim elemanlarının yıllık temin

miktarlarının belirlenmesinde;

a) Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı dışındaki öğretim elemanı temininde

o yıla ait Jandarma Genel Komutanlığı Sivil Öğretim Elemanı Fiili Kadroları,

b) Jandarma ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfındaki öğretim elemanı temininde ise

yürürlükte olan Akademi teşkilat malzeme kadroları,

esas alınır.

Görevlendirme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak atamalar haricinde öğretim

elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi kapsamında yapılacak görevlendir-

meler Başkan tarafından yapılacak ders onayı ile mümkündür. Bu kapsamda yapılacak görev-

lendirmeler akademisyen alt branşı kapsamında olmayıp, ihtiyaç halinde akademik takvim sü-

resince yeni ders onayı ile görevlendirme yapılabilir.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ALES için aranan geçerlilik sü-

resi 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/2/2017 tarihli ve 29977 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın

Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı mad-

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin organları; Merkez Müdürü, Danışma Kurulu ve Yönetim

Kurulundan oluşur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/2/2017 29977
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Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının
son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim dalı
başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversite dışından da en
az doktora derecesine sahip kişilerden eş danışman atanabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-
rihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derece-
sine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komis-
yonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip
kişilerden olabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği ta-
rihtir.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/9/2016 29840
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Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2013 tarihli ve 28646 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has

Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yaz öğretiminde öğrenci en fazla on beş kredilik ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2017/5

İşyeri : Tüv Süd Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti

Büyükdere Cad. No:103/A Şarlı İş Merkezi A Blok K.5 

Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL

SGK Sicil No : 1209934.034

Tespiti İsteyen : Nakliyat-İş Sendikası

İnceleme : Bakanlığımızca Tüv Süd Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmet-

leri Ltd. Şti.’de yapılan incelemede; Büyükdere Cad. No:103/A Şarlı İş Merkezi A Blok K.5

Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL adresindeki 1209934.034 SGK sicil no’lu işyerinde ve bağlı

işyeri olarak faaliyet gösteren Cevat Dündar Cad. Kavacıklı İş Merkezi No:15/14 Ostim-ANKARA

adresindeki irtibat bürosu işyerinde ikinci el arabalar için ekspertiz raporu düzenleme işlemleri

yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işko-

lunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Tüv Süd Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin; yürüttüğü

işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine

ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş

Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/5/2013 28646

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/10/2014 29149 (Mükerrer)
2- 24/11/2015 29542
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2005/240 

Karar No : 2015/455 

ARA KARAR 

Davacı : K.H. 

Sanık : VALİ ABDULLAYEV 

Suç : 4926 Sayılı Yasaya Muhalefet, 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

Suç Tarihi / Saati : 16/09/2005 

Suç Yeri : IĞDIR/ARALIK 

Karar Tarihi : 18/11/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 4926 Sayılı 

Yasaya Muhalefet, 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan Kamu davası açılmış olmakla Aralık 

Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/11/2015 tarih ve 2005/240 Esas ve 2015/455 karar sayılı dosyanın 

yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten DÜŞME kararı verilmiş olup, sanık VALİ 

ABDULLAYEV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun 

yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 2149 

————— 

Esas No : 2012/848 

Karar No : 2012/840 

ARA KARAR 

Davacı : K.H. 

Sanık : MALOHAT SHAMSIEVA oğlu, 22/04/1969 ÖZBEKİSTAN 

doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. ÖZBEKİSTAN adresinde 

oturur. 

Suç : 5683 Sayılı yasanın 26. Maddesine ve TCK 53 Maddelerine 

Aykırılık 

Suç Tarihi / Saati : 01/02/2012 

Suç Yeri : IĞDIR/ARALIK 

Karar Tarihi : 06/11 /2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 Sayılı 

yasanın 26. Maddesine ve TCK 53 Maddelerine Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla 

Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 06/11/2012 tarih, 2012/234 Esas ve 2012/478 karar 

sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL İdari Para Cezası kararı 

verilmiş olup, sanık MALOHAT SHAMSIEVA adresinde bulunamadığından ve tebligat 

yapılamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna başvurulamadığı 

takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 2150 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÖZEL AMAÇLI (PASTALIK - SİMİTLİK - BAKLAVALIK BÖREKLİK)  
UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Çuval Özel Amaçlı (1.000 Çuval 

Pastalık - 1.000 Çuval Simitlik - 1.000 Çuval Baklavalık Böreklik) un alımı kapalı zarf ile teklif 
alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 27.04.2017 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 27.04.2017 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 
Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle ANKARA 
 Tel: (0 312) 397 33 65 - 66 Faks: (0 312) 397 33 71 - 74 
 3545/1-1 

—— • —— 
SOĞUTMA RADYATÖRÜ KOMPLE SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/184524 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı : 500 adet Soğutma Radyatörü Komple, teknik şartname 

ve resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 03/05/2017 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
03/05/2017 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 3502/1-1 
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TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar 

“satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

SATIŞA KONU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

VE TANITIM 

DOKÜMANI 

BEDELİ 

(TL) 

SON 

TEKLİF 

VERME 

GÜNÜ 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

KINDAM MAHALLESİ, 4210 ADA, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 VE 15 

NO.LU PARSELLERDE KAYITLI 

TOPLAM 6.033,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 

ARSA 

40.000 100 08/06/2017 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

KINDAM MAHALLESİ, 4212 ADA, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 VE 10 NO.LU 

PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 

4.036,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

25.000 100 08/06/2017 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

KINDAM MAHALLESİ, 4213 ADA, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 VE 13 NO.LU 

PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 

5.487,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

35.000 100 08/06/2017 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

KINDAM MAHALLESİ, 4214 ADA, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 VE 9 NO.LU 

PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 

3.850,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

25.000 100 08/06/2017 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

KINDAM MAHALLESİ, 4215 ADA, 1, 2, 

3, 4, 5, 7 VE 8 NO.LU PARSELLERDE 

KAYITLI TOPLAM 3.868,00 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

25.000 100 08/06/2017 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

KINDAM MAHALLESİ, 4216 ADA, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 VE 13 NO.LU 

PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 

5.434,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

35.000 100 08/06/2017 
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SATIŞA KONU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

VE TANITIM 

DOKÜMANI 

BEDELİ 

(TL) 

SON 

TEKLİF 

VERME 

GÜNÜ 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 
KINDAM MAHALLESİ, 4217 ADA, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 VE 14 
NO.LU PARSELLERDE KAYITLI 
TOPLAM 5.872,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 
ARSA 

40.000 100 08/06/2017 

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 
KINDAM MAHALLESİ, 4220 ADA, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 VE 13 NO.LU 
PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 
5.278,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA İLE 12 
NO.LU PARSELDE KAYITLI 400,00 M2 
YÜZÖLÇÜMLÜ ARSANIN 279/400 
ORANINDAKİ HİSSESİ 

35.000 100 08/06/2017 

 
1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli 

görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile 
açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. 
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez. 

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve 
tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme 
günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4 - İhale Şartnamesi bedelleri İdare’nin; 
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri 
Türk Lirası, 

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 
TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 
TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim 
Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması 
yeterlidir) ile hangi taşınmaza ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa 
olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

5 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi 
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.  

İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe 
kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce 
duyurulacaktır. 
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6 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli 
ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde; 

Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye 
anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 
ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade 
farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış 
Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %10 (yüzdeon) oranında basit faiz uygulanacaktır. 

7 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile 
ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden 
araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla 
yükümlüdürler. 

8 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 
9 - Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı 

fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 3606/1-1 
—— • —— 

ETÜD, APLİKASYON, HARİTALAMA, ÖLÇÜM İŞLERİNDE KULLANILMAK  
ÜZERE 3 KALEM ÖLÇÜM CİHAZ TEMİNİ AÇIK  

İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2017/173463 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 
c) Elektronik Posta Adresi : 0 216 337 82 14 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölge Müdürlüğümüz mıntıkasında Etüd, 

Aplikasyon, Haritalama, Ölçüm İşlerinde Kullanılmak Üzere 2 Adet GNSS, 4 Adet Total Station 
ve 4 Adet Nivo Temini İşi 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 
Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’nda 
12.05.2017 tarih saat: 11.00’da yapılacaktır. 

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

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 
Haydarpaşa İSTANBUL’a 12.05.2017 tarih ve saat: 11.00’da kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman 
Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 3231/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 2017 – Sayı : 30044 

 

HASSAS DİKİŞLİ ÇELİK BORU ALIMI İŞİ AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İKN : 2017/186967 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14 06100-Yenişehir/ANKARA 

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

d) Elektronik Posta Adresi  

2 - İhale Konusu Malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Hassas Dikişli Çelik Boru 

  - 4 Kalemde toplam 38.970 Adet (130.706,7 metre) 

Tephir ve Isıtıcı Borusu  

  - 1 Kalemde 1.500 Adet (1.875 metre) Vakum Borusu  

b) Teslim Yeri : Muhtelif Şeker Fabrikaları. 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden 

itibaren en geç 90 (Doksan) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

  Mithatpaşa Cad. No:14   06100-Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 04.05.2017 tarihi, saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve dökümanlar 

(KDV Dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası), karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 04.05.2017 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3524/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

Kristal Şeker Tahmil Tahliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2017/177605 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : YURTBAŞI/ELAZIĞ 

b) Telefon - Faks Numarası : 424 251 2875-79 - 424 251 2414 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale Konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız Şeker Ambarlarında 12 Ay süre ile 

Tahmil / Tahliye Hizmetleri (Hizmet ile ilgili 

detaylı bilgiler idari şartname ve ekini oluşturan 

belgelerde yer almaktadır.) 

b) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihini müteakip 1 yıl (12 ay) dır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi - Saati  : 02.05.2017 - 14:00 

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Serisinde görülebilir ve TL. 118,00 

(Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3340/1-1 
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I. KATEGORİ ATIK YAĞIN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 8. Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce çeşitli nedenlerle açığa çıkan I. Kategori Atık Yağın satışı; 

09/05/2013 tarih, 28642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ Genel Müdürlüğünün 

“İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik 

Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği”, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği”, 

30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2017/188227 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 

(İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 397 2400 - 0 312 397 2414 

c) Elektronik Posta Adresi : 8bolgemd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : Satınalma ve Ticaret Şefliğinden talep edilmesi 

halinde e-mail olarak dokumanlar gönderilecektir. 

(Dahili 235-237) 

2 - İhale konusu satış işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

 

MALZEMENİN 

SIRA 

NOSU 

ADI VE 

KAREKTERİSTİĞİ 
MİKTARI YERİ 

TEHLİKELİ 

ATIK KODU 

1 I. Kategori Atık Yağ 
108 TON 

(108.000 kg) 

Gölbaşı ve Merkez 

Anbar Deposu 
13 03 10 

 

b) Malzemenin Teslim edileceği yer : TEİAŞ Gölbaşı Güç Trafoları Onarım ve 

Laboratuvarlar İşletme Müdürlüğü TEİAŞ Sosyal 

Tesisleri Gölbaşı/ANKARA (80 Ton), 

  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü (Macun Mahallesi 

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 

No: 254 Yenimahalle/ANKARA (28 Ton) 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün 

içinde malzeme bedeli ve KDV. Miktarı 

ödendiğinde teslimata başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Alıcı, malzemelerin teslimatlarını malzeme 

bedelinin yatırıldığı günden itibaren 20 (yirmi) 

takvim günü içerisinde tamamlamak zorundadır. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mahallesi 

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 

No: 254 Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03.05.2017 - 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. 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 tarihinin 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, 

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) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Teklif İsteme Şartnamesi ekinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 7.3.1. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti 

sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları 
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yeterlidir. İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c,) bendindeki belgelerden birini sunmak 

zorundadır. Lisansların ihale tarihinden sonraki en az iki aylık süre içinde geçerli olması 

zorunludur. Tehlikeli Atık Kodları Lisans belgelerinde veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 

Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan 

yada 4. maddede belirtilen Tehlikeli Atık Kodunu taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.4. Teklif isteme Şartnamesinin 15. maddesinin (a, b, c, d, e, f) bentlerinde belirtilen 

durumda olunmadığına ilişkin beyanname ve taahhütname. 

5 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (ElliTürkLirası) karşılığı 

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet 

Bulvarı No:254 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir. 

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 TL (AltmışTürkLirası) doküman bedelini 

T.C. ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ANKARA ŞUBESİ IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 

7120 4460 37 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 

iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdareden satın almaları ve EKAP 

üyeliği zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü (Muhaberat ve Arşiv 

Şefliği) Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254   06105 Yenimahalle/ Ankara 

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

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan 

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

birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır 

10 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun geçerlilik süresi 01/08/2017 

tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 3561/1-1 



20 Nisan 2017 – Sayı : 30044 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. 

No. 111 45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax: 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 
 

 İhalenin - Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati 

Teslim 

Süresi 

1- 1 Adet Halkalı Öğütücü Alımı  187352 2017-0689 09.05.2017-14.00 90 Gün 

2- 

3. Kalem Laboratuvar 

Malzemesi Alımı (2 Adet Etüv 

2 Adet Kalori metre Cihazı 2 

Adet Analitik Terazi ) 

187368 2017-0690 09.05.2017-14.30 90 Gün 

3- 
3 Kalem Polipropilen Branda 

Alımı 
187379 2017-0691 09.05.2017-15.00 45 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde 

görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 3537/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Elazığ Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası, m2 si, muhammen 

bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. 

maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile satışı yapılacaktır.  

2 - İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda 

Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak 

edilmesi halinde 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama 

Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi 

Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 00 (dahili 1502) nolu 

telefondan bilgi alabileceklerdir. 

4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır; 

4.1. Kanuni ikametgahı olması, 

4.2. T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için) 

4.3. İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 

4.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) 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,  

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 

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

b) 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) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4.6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,  

4.7. Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ü oranında) bedeli ihale saatinden 

önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz 

tahviller kabul edilir. 

4.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi 

5 - İhale ve satıştan doğan bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri, 

eğitime katkı payı vb. tüm giderler ihale edilene aittir. 
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6 - Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan Arsanın dosyasındaki bilgileri ve 

tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. 

7 - Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

8 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale 

Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve 

hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile 

gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler 

herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

 

Mevkisi 

Ada-

Parsel m2’si 

İmar 

Durumu 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

Mornik 

Mah. 
5183/2 5052,91 

Konut 

E=1,50 

2.122.222,20 

TL. 

63.666,67 

TL 
02.05.2017 14.00 

 3491/1-1 

—— • —— 
2017 YILI FABRİKAMIZDAN 100.YIL PAKETLEME FABRİKASINA (RİZE) YARI 

MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR  
Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430 Borçka/ARTVİN 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 2200 Ton Torbalı Kuru Çay ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak, Rize 100.Yıl Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne nakledilmesi işi, 
Satın alma ve ihale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından Muratlı Çay Fabrikası 
Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430 Borçka/ARTVİN adresinden temin edebilirler. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.05 2017 Salı günü saat 14:00’e kadar Muratlı Çay 
Fabrikası Müdürlüğü Muratlı Köyü Bezenti Mevkii 08430 Borçka/ARTVİN adresinde bulunacak 
şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 
saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
9 - İhale 02 Mayıs 2017 Salı günü saat 14:00’de yapılacaktır. 
10 - İhale Kısmi Teklife kapalıdır. 
11 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3493/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Refiye ve Nurettin Karaoğlu Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı (RENKEV) 

VAKFEDENLER: Kerime Erinç, Mehmet Zeki Karaoğlu, Sinan Karaoğlu, Kahraman 

Erinç, Sema Karaoğlu, Melike Karaoğlu, Yunus Cihan Karaoğlu, Uğurkan Erinç, Melik Can 

Karaoğlu, Derya Karaoğlu  

VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU İzmir 11. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.04.2017 tarihinde kesinleşen, 31.01.2017 

tarihli ve E: 2016/285, K: 2017/33 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurtiçinde ve yurtdışında imkânları ölçüsünde, eğitim ve sağlık 

sorunları olan insanlara yardım etmek, ihtiyaçları bulunanlara bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık 

alanlarında hizmetlerde bulunabilmek ve gençlerin eğitim olanaklarından yararlanmasını 

sağlamaktır.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000 TL (Yetmiş Bin Türk Lirası Nakit) 

YÖNETİM KURULU: Mehmet Zeki Karaoğlu, Kerime Erinç, Kahraman Erinç 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Aynı amaca yönelik ve vergi muafiyeti tanınmış diğer bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.  

 3539/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  

VAKFEDENLER: Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş.  

VAKFIN İKAMETGAHI; ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE 

NO'SU: Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31/03/2017 tarihinde kesinleşen 23/02/2017 

tarih ve E: 2016/330, K: 2017/56 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI; Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile bu şirketin doğrudan ya da 

dolaylı olarak pay sahibi olduğu tüm bağlı ortaklıkları olan Koru Bina Yönetimi Servis Danışma 

Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Securitas İtfaiye Hizmtleri A.Ş., Securitas Kontrol ve Destek 

Hizmetleri A.Ş. ve Securitas Uzaktan izleme Hizmetleri A.Ş. çalışanları ile iş bu Vakıf Senedinde 

hak sahipliği hüküm altına alınan hak sahiplerinin aile bireylerine başta evlenme, ölüm, doğum 

halleri olmak üzere sağlık, eğitim, kültürel, sportif ve sosyal konularda yardımlar yapmak ve bu 

alanlarda her türlü faaliyetlerde bulunmak ve hizmetler vermek suretiyle Vakıftan yararlananlar 

arasında her türlü yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI; 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) 

YÖNETİM KURULU; Abdullah Zihni Çelik, Necmi Bahar, Memet Hanlıoğlu, Mustafa 

Yavuz, Salih Bozkurt, Hacı Ahmet İnanç, Adem Atuçuranoğlu 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ; 

Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal hakları, dağılma tarihinde kayıtlı bulunan 

yararlananlar arasında aidat ödeme ve yararlanma süreleri dikkate alınarak dağıtılabileceği gibi, 

aynı amaçla önceden kurulmuş ve bu nitelikteki personelin yararlanabileceği Vakıflara da 

devredilebilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 3540/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli toplantısında, Manisa ili nüfusuna 

kayıtlı 02.09.1987 doğumlu Baki kızı Fatma KAYA'nın İngiltere'deki "University of 

Manchester"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.06.2012 

tarihli kararına istinaden düzenlenen 81208 seri numaralı "İşletme (Bankacılık ve Finansal 

Hizmetler Yönetimi)" alanındaki "Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine 

karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara 

duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 3485/1-1 

———— 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli toplantısında, Erzincan ili 

nüfusuna kayıtlı 20.09.1984 doğumlu Kemal oğlu Keremcan KÖKNAR'ın İngiltere'deki 

"University of Manchester"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme 

Kurulunun 22.02.2012 tarihli kararına istinaden düzenlenen 80034 seri numaralı "İşletme 

(Bankacılık ve Finansal Hizmetler Yönetimi)" alanındaki "Yüksek Lisans Diploma Denklik 

Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili 

olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 3486/1-1 

———— 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli toplantısında, Amasya ili nüfusuna 

kayıtlı 10.09.1980 doğumlu Mehmet oğlu Erdal KURNAZ'ın İngiltere'deki "University of 

Manchester"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.06.2012 

tarihli kararına istinaden düzenlenen 81272 seri numaralı "İşletme (Bankacılık ve Finansal 

Hizmetler Yönetimi)" alanındaki "Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine 

karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara 

duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 3487/1-1 

———— 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli toplantısında, Edirne ili nüfusuna 

kayıtlı 20.03.1985 doğumlu İsmail oğlu Muhammet Burak ÜRKMEZ'in Bulgaristan'daki "Sofya 

Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 

14.08.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 3661 seri numaralı "Endüstri Mühendisliği" 

alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, 

söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili 

işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 3488/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.03.2017 tarihli toplantısında, İstanbul ili nüfusuna 

kayıtlı 20.05.1966 doğumlu İbrahim oğlu Elşan MERT'in Bulgaristan'daki "Varna 'Prof. Dr. 

Paraskev Stoyanov' Tıp Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim 

Yürütme Kurulunun 06.11.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 4859 seri numaralı "Tıp 

Doktorluğu" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar 

verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara 

duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 3489/1-1 

———— 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.02.2017 tarihli toplantısında, Denizli ili nüfusuna 

kayıtlı 03.01.1981 doğumlu Vedat kızı Demet ORUÇ'un İngiltere'deki "University of 

Manchester"dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2012 

tarihli kararına istinaden düzenlenen 80016 seri numaralı "İşletme (Bankacılık ve Finansal 

Hizmetler Yönetimi)" alanındaki "Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine 

karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara 

duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 3490/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Kapatılan Eyüp 1. Asliye Hukuk Mahkemesi) 

1954/107 Esas, 1969/98 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, 

Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan 

Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için 

uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan 

olunur. 3492/1-1 

—— • —— 
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İLAN TUTANAĞI 

05.04.2017 gün ve 4583323 sayılı Savunma istem yazısı 

Recep TAŞDEMİR - Hilmi Hatice Aksoy Ortaokulu Öğretmeni (Emekli) 

1 - Okul Müdürü Yasemin KOCAMAN'a karşı takındığınız tavır, tutum ve davranışlarla 

okulun idaresini zor durumda ve çaresiz bıraktığınız, Velileri idareye karşı kışkırtıcı söz ve 

davranışlarda bulunduğunuz 

İddiası sübut bulmuştur. 657 sayılı DMK'nın 125/A-e maddesi gereğince UYARMA 

cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur. 3496/1-1 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGAT 

Müdürlüğümüzce 3570407666 Vergi numaralı Ergüller Plastik Kalıp İnş. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. adına işlem gören 28.11.2014/IM0013682, 29.11.2014/IM0013687, 01.12.2014/ 

IM0013697, 01.12.2014/IM0013700, 01.12.2014/IM0013703, 01.12.2014/IM0013709, 15220400 

IM001491/06.02.2015 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşyalardan 

kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak düzenlenen 19.01.2017 tarihli 17ET2204003-1 sayılı ve 

20.01.2017 tarihli 17ET2204005-1 sayılı toplam 7.849,33 TL tutarındaki Ek Tahakkuk Kararları 

ile 20.01.2017 tarihli 17CK22040030 sayılı ve 20.01.2017 tarihli 17CK22040032 sayılı toplam 

23.547,99 TL tutarındaki Para Cezası Kararları firmanın bilinen adreslerinde bulunamaması 

nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı 

Kanunun 31 inci maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 inci ve 49 uncu maddeleri gereği adı 

geçen firmaya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödemenin 

yapılmaması veya idari itiraz yoluna başvurulmaması halinde 6183 sayılı Kanun kapsamında 

tahsilat sürecine devam edileceği hususu ilan olunur. 3498/1-1 

———— 
İLANEN TEBLİGAT 

Müdürlüğümüzce 6620666849 Vergi numaralı Öz Aile Et ve Gıda Ürünleri İnş. Tur. San. 

Tic. Ltd. Şti. adına işlem gören 04.05.2012/IM003278, 04.06.2012/IM004525, 07.06.2012/ 

IM004732 tarihli ve sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşyalardan 

kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak düzenlenen 23.03.2015 tarihli 6778223 sayılı toplam 

34.220,00 TL tutarındaki Ödeme Emri firmanın bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle 

tebliğ edilememiştir. 

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı 

Kanunun 31 inci maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 inci ve 49 uncu maddeleri gereği adı 

geçen firmaya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödemenin 

yapılmaması halinde cebren tahsilat sürecine devam edileceği hususu ilan olunur. 

 3499/1-1 

—— • —— 
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 

Gümrüğümüzce FERİDUN ÖZGÜR adına tescilli IM016779/29.06.2005 sayı/tarihli 

serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan İDARİ PARA CEZASI yazısı 

yükümlüsünün Adnifli Mah. Kaymakamlık Çıkmazı Sok. No: 6 İç Kapı No: 3 Kaş/ANTALYA 

adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT 

Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz İDARİ PARA CEZASI tutarlarının ödenmesi aksi 

takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur. 

      BEY. NO. TA. İDARİ PARA CEZASI TUTARI 

IM016779/29.06.2005 10.313,00-TL 

 3500/1-1 
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İçişleri 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. 

 3575/1-1 
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İçişleri 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. 

 3576/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 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. 

 3574/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 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. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 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. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler 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. 
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Milli Eğitim 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. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DİLOVASI İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ  
İl/İlçe KOCAELİ / DİLOVASI 

Adresi 

MİMAR SİNAN MAH. İSTİKLAL 

CAD. NO: 187 DİLOVASI 

HÜKÜMET KONAĞI BİNASI 

KAT: 1 DİLOVASI / KOCAELİ 

Tel-Faks 
0 (262)754 02 70 –  

0 (262) 754 02 75 

Posta Kodu 41455 E-Mail dilovasi41@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı UĞUR ÇELİK  

Adresi 

ŞİRİNTEPE MAH. ATİLLA 

SOKAK NO: 33 İÇ KAPI NO: 1 

İZMİT/KOCAELİ 

 

T.C. Kimlik No. 50407797324  

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 (X) 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. 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2017/12694 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Milas Hava Meydan Komutanlığı İl/İlçe Muğla / Milas 

Adresi Hava Meydan Komutanlığı Tel-Faks 2525230302 - 2525230177 

Posta Kodu 48200 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı Muhsin KUTLU- KUTLU İnşaat - 

Adresi 
Mehmetçik Mah. 2584/1  No: 2 /2   

Pamukkale / DENİZLİ 
- 

T.C. Kimlik No. 14668941032 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
- - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Denizli Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 37076 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/364590 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal 

Dairesi Başkanlığı  
İl/İlçe ANKARA 

Adresi Tandoğan Tel-Faks 
0 312 296 11 30 

0 312 296 16 91 

Posta Kodu 06330 E-Mail mkekikm@mkek.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
TKO Sert Metal Kalıp ve Makine 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
Tibet OLCAYTO 

Adresi 
AOSB Mah. 10027 Sok. No:1 

Çiğli/İZMİR 
 

T.C. Kimlik No. --- 37960672336 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
845 032 2014  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
169557  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 

olarak görev yapan Doç. Dr. Mustafa Kalafat'ın 06, 08, 12, 13, 14, 15 Ocak 2016, 17, 18, 19, 24, 

25, 26 Şubat 2016, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 Mart 2016 ve 1 Nisan 

2016 tarihleri arasında özürsüz ve izinsiz olarak toplam 27 (yirmi yedi) gün göreve gelmemek 

suretiyle “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği 

iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda “Devlet 

Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir. 

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 04.05.2017 tarihli toplantısında 

görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen “Hakkında 

üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler 

soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi 

ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir” hükmü ile aynı Kanunun 53/A- a 

maddesinde belirtilen ”Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin 

cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya 

belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından 

vazgeçmiş sayılır" hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi 

gerekmekte olup, Doç. Dr. Mustafa Kalafat'ın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir. 

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 04.05.2017 tarihinde saat 09:30'da Kurulumuz 

binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 02.05.2017 tarihine kadar yazılı 

savunma gönderebileceği, 04.05.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili 

vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 28.04.2017 

tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ 

olunur. 3581/1-1 

—— • —— 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır.  

Fakülte Bölüm/Program Unvan 

Kadro 

Sayısı Aranan Kriterler 

Turizm ve 

Otelcilik 

Yüksekokulu 

Turizm ve Otel 

İşletmeciliği 

Bölümü 

Prof. 

Dr. 
1 

* Turizm İşletmeciliği alanında en az 

Yüksek Lisans derecesi almış olmak. 

* Doktora ve/veya Doçentlik derecesini 

İktisat/Ekonomi alanından almış olmak. 

* Turizm ekonomisi alanında ders 

verme ve araştırma tecrübesi bulunmak. 

* Üniversitelerin Turizm ile ilgili 

bölümlerinde en az 5 yıl idari tecrübesi 

bulunmak. 

* Turizm sektöründe en az 5 yıl 

çalışma deneyimi bulunmak  
 
İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 21.11.2016/160 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 21.11.2016/5566 ANTALYA 
Antalya İli, Elmalı İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen aslan 

kabartmalı lahit kapağı ile antik yapılara ait kalıntıların bulunduğu alanın, sınırları kararımız eki 
1/25.000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil 
edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 01.09.2016/153 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.09.2016/5303 ANTALYA 
Antalya İli, Demre İlçesi, Belören Mahallesi sınırlarında Kurulumuzun 17.07.2014 tarih 

ve 2862 sayılı kararı ile I.-III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları belirlenen antik yerleşim 
alanının batı sınırında tespiti yapılan kültür varlıklarının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarına 
dahil edilerek kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada sınırlarının yeniden düzenlendiği şekilde 
tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 01.09.2016/153 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.09.2016/5295 ANTALYA 
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Osmankalfalar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 

Kurulumuzun 18.01.2016 tarih ve 4488 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilen alanın kuzeydoğu sınırları içerisinde bulunan 1, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 parseller ile sit 
alanının güneybatı sınırları içerisindeki 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
parsellerin yüzeylerinde antik yapı kalıntısı bulunmadığı, antik döneme ait seramik parçalarına 
rastlanılmadığı, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı özelliği taşımadığı anlaşıldığından I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak kararımız eki 1 / 
5000 ölçekli kadastral paftada gösterildiği şekilde yeniden belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 01.09.2016/153 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.09.2016/5292 ANTALYA 
Burdur İli, Bucak İlçesi, Keçili Köyü, Köyaltı Mevkii’nde yer alan antik yerleşim alanının 

kararımız eki 1/5.000 ölçekli ve koordinatlı kadastral paftasında gösterildiği şekilde I. ve III. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 17.10.2016/156 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 17.10.2016/5398 ANTALYA 
Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Bekirağalar Köyü sınırları içinde Böğrüdelik Mevkiinde tespit 

edilen kültür varlıklarının kararımız eki 1/10.000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde I. ve 
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 01.09.2016/153 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.09.2016/5324 ANTALYA 
Antalya İli, Alanya İlçesi, İncekum Mahallesinde 311 ada 1 parselin kıyı kesiminde kalan 

alanda tespiti yapılan kalıntıların bulunduğu alanın kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada 
sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 01.09.2016/153 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.09.2016/5312 ANTALYA 
Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Çörüş Mahallesi, Asartepe Mevkiinde, I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilen alanın antik nekropol olması ve yüzeyde mezarlara ait taşınmaz 
kültür varlığı niteliğinde mezar taşı ve mezar altyapılarına ait kalıntıların bulunduğu yerlerin 
tamamını içine alacak şekilde karar eki 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği biçimde I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının genişletilerek güncellenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 19.08.2016/151 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 19.08.2016/5221 ANTALYA 
Antalya İli, Finike İlçesi, Asarönü Mahallesi sınırlarında, Asar Kayası Mevkiinde tespit 

edilen kale yerleşiminin bulunduğu alanın, kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada sınırlarının 
gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 31.08.2016/152 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 31.08.2016/5249 ANTALYA 
Isparta İli, Sütçüler, İlçesi, Yeşildere Mahallesinde tespit edilen kalıntıların Antalya 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.05.2006 tarih ve 1044 sayılı kararı ile 
tescil edilen, aynı Kurulun 13.12.2007 tarih ve 2024 sayılı kararı ile sit sınırları genişletilen 
Taşkapı Harabeleri I. Derece Arkeolojik Sit alanının koordinatları ile çakıştığı hazırlanan uzman 
raporundan anlaşıldığından, Taşkapı Harabeleri ile birlikte bir bütün olarak korunmasını sağlamak 
amacıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada 
gösterildiği şekilde genişletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2017/166 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 23.01.2017/5729 ANTALYA 
Antalya İli, Kumluca İlçesi, Beykonak Mahallesi sınırlarında Asar Tepe Mevkii’nde yer 

alan kale yerleşimi ile tescilli kaya mezarının ve Kale Mevkii’nde yer alan antik yerleşim alanının 
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak, Dilekbaşı Tepesi’nin batı eteğinde tespit edilen Likya kaya 
mezarının ise “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmelerine, Sit 
alanları ile koruma alanı sınırlarının kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde 
belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2017/166 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 23.01.2017/5726 ANTALYA 
Antalya İli, Kaş İlçesi, Aklar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sahil Aklar antik 

yerleşim alanının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 27.12.2016/165 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 27.12.2016/5690 ANTALYA 
Isparta İli, Sütçüler İlçesi, Sağrak Köyü, Adada Antik Kenti I. Derece Arkeolojik sit 

sınırlarının yeni tespit edilen kalıntıları da içerecek şekilde kararımız eki haritada gösterildiği 
şekliyle yeniden düzenlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2017/166 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 23.01.2017/5735 ANTALYA 
Antalya İli, Serik İlçesi, Bucak Mahallesi, Yapı Mevkii’nde tespit edilen antik yapı 

kalıntılarının bulunduğu alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,  sit 
sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 

 

 
 3392/1-1 



20 Nisan 2017 – Sayı : 30044 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2017/166 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 23.01.2017/5736 ANTALYA 
Antalya İli, Serik İlçesi, Yumaklar Mahallesi, Asar Sırtı Mevkiinde tespit edilen antik 

yapı kalıntılarının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız 
eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2017/166 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 23.01.2017/5718 ANTALYA 
Antalya İli, Elmalı İlçesi, Bayındır Mahallesi, Karasinir Mevkii, 773 parsel ve çevresinde 

tespiti yapılan Tümülüs ve seramikli alanın I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 
edilmesine,  sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2017/166 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 23.01.2017/5724 ANTALYA 
Antalya İli, Demre İlçesi, Yavu Mahallesi, Eseler Mevkiinde yer alan, Antalya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 03.02.1995 tarih ve 2442 sayılı kararı ile III. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı ve koruma alanı sınırları belirlenen antik yerleşim alanının sit ve koruma 
alanı sınırları dışında kalan kalıntıları da içine aldığı kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada 
sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 27.12.2016/165 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 27.12.2016/5706 ANTALYA 
Antalya İli, Serik İlçesi, Yanköy ve Kocagözler Mahallelerinde kalan Sillyon Antik Kenti 

I. Derce Arkeolojik Sit sınırlarının, batı, doğu ve güneyde, sit sınırları dışında yeni tespit edilen 
arkeolojik kalıntıları içerecek şekilde yeniden belirlenmesine; Kentin Akropolisinin hemen 
eteğinde geleneksel ve bugünkü evlerin yer aldığı yerleşim alanının ise yaşamın devamlılığının 
sağlanması açısından III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisine alınmasına, sit sınırlarının 
kararımız eki paftada gösterildiği şekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 27.12.2016/165 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 27.12.2016/5708 ANTALYA 
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Dağbeli Mahallesi, Koyuncular Tepe Mevkiinde, tespit 

edilen yapı kalıntı izleri, dağınık halde bulunan mimari parçalar ve Roma Dönemine tarihlenen 
çok sayıda seramik parçalarının Ariassos Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanının 
kuzeydoğu sınırı dışında kalan kısmında kalıntıların bulunduğu alanın, kararımız eki 1/25000 
ölçekli haritada gösterildiği şekilde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, 
Kurulumuzun 17.10.2016 tarih ve 5425 sayılı kararıyla düzenlenen sit sınırlarının buna göre 
yeniden güncellenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 27.12.2016/165 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 27.12.2016/5697 ANTALYA 
Antalya İli, Alanya İlçesi, Kestel Mahallesi sınırları içinde yer alan, Antalya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19.12.1990 tarih ve 998 sayılı kararı ile III. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 01.09.2016 tarih ve 5326 sayılı kararıyla 
sit derecesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilen alanın sınırlarının, sit alanı dışında 
tespit edilen duvar kalıntısını da içine alacak şekilde yeniden düzenlendiği kararımız eki 1/10000 
ölçekli sit paftasının ve sit fişinin uygun bulunduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2017/166 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 23.01.2017/5725 ANTALYA 
Antalya İli, Demre İlçesi, Yavu Mahallesi sınırlarında tespit edilen arkeolojik kalıntıların, 

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 16.06.2000 tarih ve 4654 sayılı 
kararıyla tescilli antik yerleşim alanı ile Kurulumuzun 14.06.2016 tarih ve 5104 sayılı kararıyla 
tescil edilen 101 ada 498 parselde yer alan antik çiftlik yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanları 
ile topografik bütünlük gösterdikleri ve bağlantılı olduklarına, Kurulumuzun 14.06.2016 tarih ve 
5104 sayılı kararı ile tescil edilen 101 ada 498 parselde yer alan antik çiftlik yerleşimi I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanlarının sınırlarının genişletilerek yeniden düzenlendiği kararımız eki 1/25000 
ölçekli haritaların uygun bulunduğuna karar verildi. 
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— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Veysi
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