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YÖNETMELİKLER

Kalkınma Bakanlığından:

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma

Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(ı) bendi yürürlükten kaldırılmış, (i) bendinde yer alan “İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,”

ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (r) ve (ş) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“r) Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi: Ajanslar arası uygulama birliğini sağlamak

amacıyla ajansların; yatırım destekleme, proje destekleme, çalışma programı, bütçe, muhasebe,

insan kaynakları, performans ölçme faaliyetleri ile ilgili ve ilişkili gerçek ve tüzel kişilerin ih-

tiyaç duyulan veri ve bilgilerinin muhafaza edildiği, veri tabanı başta olmak üzere iş ve işlem-

lerinin elektronik ortamda yürütülmesine imkân veren merkezi yönetim bilgi sistemini,”

“ş) Proje Hesabı: Mali desteğe hak kazanan yararlanıcı tarafından projeye özel olarak

açılan, ajans tarafından sağlanan mali desteğin ve sözleşmede belirtilmesi halinde yararlanıcı

eş finansmanının aktarıldığı banka hesabını,”



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Ajans başvuru rehberinde belirtilen kurum ve kuruluşların küçük ölçekli altyapı

projeleri için destek sağlayabilir.

(3) Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerden,  her bir proje ve faaliyet için sözleşmede

öngörülen destek tutarının yüzde onundan az olmamak kaydıyla teminat alınır. Teminat oranı,

genel sekreterliğin teklifi ile yönetim kurulu tarafından belirlenir ve başvuru rehberinde belir-

tilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yaptığı

karşılıksız yardımlardır.” ibaresi “sağladığı desteklerdir.” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan

“doğrudan faaliyet desteği” ibaresi “fizibilite desteği” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında

yer alan “istisnai olarak,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(4) Proje teklif çağrısı, zorunlu hallerde yönetim kurulunun onayını almak şartıyla

ajans genel sekreteri tarafından desteklenecek proje listesi ilan edilmeden önce iptal edilebilir.

Bu durumda ajanstan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz ve bu husus proje

teklif çağrısı ilanında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilir.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.  

“(2) Başvurular, ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine

kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üze-

rinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile im-

zalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en

geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taah-

hütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru

tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje

başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. Taahhütnamenin ıslak imzalı

teslim edileceği durumlarda, kabul mahallinde son başvuru anı itibarıyla bir yığılma söz konusu

ise kapanış saatinde kapılar kapatılır ve sadece o an itibarıyla içeride bulunan başvurular kabul

edilerek işlem tamamlanır.” 
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Ajans, yapılan başvurular üzerinde, son başvuru tarihinden itibaren

en geç on iş günü içerisinde başvuru sahibinin, ortaklarının ve proje konularının başvuru reh-

berinde belirtilen kriterlere uygunluğu yönünden ön inceleme yapar.

(2) Ön incelemeye ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerine uymayan başvurular reddedilir.

Ayrıca bu hususların değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında tespit edilmesi halinde

de söz konusu projeler reddedilir, bu durumun sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilmesi

halinde ise sözleşmeler feshedilir.

b) Ajans ön inceleme ve değerlendirme sürecinde, başvuru sahibinden başvuru ve eki

belgelere ilişkin olarak bilgi ve belge isteyebilir.

(3) Başvuru rehberlerinde belirtilen bütün uygunluk kriterlerini taşıdığı anlaşılan pro-

jeler bağımsız değerlendirme sürecine alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı ve yedinci fıkralar ek-

lenmiş, mevcut altıncı fıkrası sekizinci fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve diğer fık-

ralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Başarı sıralaması iki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanların aritmetik

ortalaması alınarak tespit edilir.

(6) İki değerlendiricinin başarılı bulduğu projeye vermiş olduğu puanlar arasında yirmi

ve üzeri fark olması halinde teklif üçüncü bir bağımsız değerlendiriciye inceletilir. Başarı sı-

ralamasında üçüncü değerlendirme puanı ile bu puana en yakın değerlendirme puanının arit-

metik ortalaması esas alınır. Üçüncü değerlendirme puanının diğer iki değerlendirme puanına

olan farkının birbirine eşit olması halinde başarı puanı yüksek olan değerlendirme puanı ile

üçüncü değerlendirme puanının aritmetik ortalaması esas alınır. Üçüncü değerlendirme puanı-

nın başarısız olması halinde ilgili proje için bağımsız değerlendirme süreci yeniden başlatılır.

Yeniden değerlendirme sonucunda da aynı durumun ortaya çıkması halinde proje, ikinci de-

ğerlendirme sonuçları göz önünde bulundurularak değerlendirme komitesi tarafından değer-

lendirilir. 
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(7) Bir bağımsız değerlendiricinin başarılı, diğerinin başarısız bulduğu proje teklifi

üçüncü bağımsız değerlendiriciye inceletilir. Üçüncü bağımsız değerlendiricinin, proje teklifini

başarısız bulması halinde, puan farkına bakılmaksızın iki başarısız puanın; başarılı bulması ha-

linde ise iki başarılı puanın aritmetik ortalaması alınır. Ancak başarılı puanlar arasındaki farkın

yirmi ve üzeri olması durumunda ilgili proje için bağımsız değerlendirme süreci yeniden baş-

latılır. Yeniden değerlendirme sonucunda da aynı durumun ortaya çıkması halinde proje, ikinci

değerlendirme sonuçları göz önünde bulundurularak değerlendirme komitesi tarafından değer-

lendirilir.

(8) Başvurular, en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır. Yapılan puanlamada,

altmış beş ve daha fazla ayrıca varsa diğer eşik değerler üzerinde puan alan başvurular başarılı

projeler olarak listelenir. Eşit puan alan başarılı projeler bakımından; söz konusu mali destek

programında aynı yararlanıcı tarafından sunulan tek proje başvurusu niteliğinde olanlar, bu hu-

susta eşitlik olması halinde öncelikle ilgililik bölümü için bağımsız değerlendiricilerin verdik-

leri puanların ortalaması; bunun da eşit olması halinde mali ve operasyonel kapasite bölümünden

alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır, bu hususta da eşitlik olması halinde

başvuru tarihi ve saati esas alınır. Başarılı bulunan ancak bütçe kısıtı nedeniyle ilk aşamada

desteklenemeyecek olan projeler için yedek liste oluşturulur. Finansman imkanları nispetinde

teklif çağrısı kapsamında ilan edilen mali destek programları için desteklenmeye değer yeterli

sayıda proje bulunmadığının değerlendirme komitesi raporu ile sabit olması halinde genel

sekreter ilgili teklif çağrısının artan bütçesini, kabul edilebilir yeterli başvurusu ve projesi olan

başka teklif çağrılarına aktarmaya yetkilidir. Bu uygulamada 28/9/2006 tarihli ve 26303 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ödenek

aktarılması ile ilgili kısıtları uygulanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel sekreterlik desteklenecek projelerin, başvuru formu ve ekleri ile başvuru

rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretini başvuru sahiplerinden te-

min eder. Başvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin ajans tarafından ilan edil-

mesinden itibaren on beş işgünü içinde söz konusu belgeleri ajansa teslim eder. Süresi içerisinde
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söz konusu belgeleri teslim etmeyen başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanmaz. Desteklen-

meyecek projelerin sahiplerine, yönetim kurulu kararını müteakip on gün içerisinde destek-

lenmeme gerekçeleriyle birlikte yazılı tebligatta bulunulur.”

“(3) Sözleşme imzalanmadan önce ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve

belge isteyebilir. Sözleşmeler, gerekli belgelerin temininden sonra başvuru sahiplerine beş iş

günü içinde yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç on iş günü içinde imzalanır. Bu süre

zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten

feragat etmiş sayılır. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak koşu-

luyla yedek listede yer alan başvuru sahipleri en yüksek puanlı projeden başlamak üzere söz-

leşme imzalamaya davet edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Doğrudan finansman desteği miktarı, başvuru rehberinde belirtilecek üst limitleri

geçmemek kaydıyla ve eş finansman ilkesi çerçevesinde, proje uygun maliyetlerinin en fazla

yüzde yetmiş beşidir. Ancak bu oran, teknoloji geliştirme bölgesi ve iş geliştirme merkezi yö-

netici şirketleri hariç olmak üzere sadece kâr amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişilerde en fazla

yüzde ellidir ve artırılamaz. Yüzde yetmiş beşlik oran, küçük ölçekli altyapı projeleri hariç böl-

genin gelişmişlik durumu, başvuran kesimin mali imkânları, kapasitesi ve yerel/bölgesel kal-

kınmaya sağlayacağı katkı gibi hususlar dikkate alınmak ve başvuru rehberlerinde açıkça be-

lirtilmek kaydıyla uygun görülen öncelik alanları için proje uygun maliyetlerinin yüzde dok-

sanına kadar çıkarılabilir. Projeler bakımından destek olunacak azami miktarlar ve eş finansman

oranları başvuru rehberinde belirtilir.”

“(3) Ajans, uygulama süresi en fazla iki yıl olan projelere mali destek sağlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Fizibilite desteği

MADDE 27 – (1) Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsat-

lardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin

yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına

doğrudan mali destek verebilir.
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(2) Başvuru rehberlerine esas olmak üzere desteklenmeyecek fizibilite çalışmaları, fi-

zibilite hazırlanmasında esas alınacak fizibilite şablonları, uygun başvuru sahipleri, destek li-

mitleri ve azami destek miktarı gibi hususlar Bakanlık tarafından düzenlenir.

(3) Destek Yönetimi Kılavuzunda belirlenen formata uygun olarak hazırlanacak ve

ajansa sunulacak olan her bir destek teklifi, genel sekreter başkanlığında ilgili ajans uzmanla-

rından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvuru tarihin-

den itibaren en fazla bir ay içerisinde değerlendirilir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. 

(4) Bu tür desteklerde yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini en fazla bir yıl içerisinde

tamamlayarak fizibilite raporunu ajansa sunar. Ajans, raporun şekil, içerik ve kalite bakımından

Destek Yönetimi Kılavuzunda belirlenen ilke ve kurallara uygunluğunu kontrol eder. Raporların

ajansa süresinde sunulmaması veya ajans tarafından uygun bulunmaması durumunda sözleş-

meler feshedilerek sağlanan destek, fer’ileriyle birlikte geri alınır.

(5) Fizibilite desteğinden, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuru-

luşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi

bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri,

iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler yararlanabilir. 

(6) Desteğin yönetilme sürecine ilişkin olarak 12 ilâ 26 ncı maddelerde belirtilen hü-

kümler, mahiyetine uygun düştüğü ölçüde, fizibilite desteği uygulamaları için de uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Ajans, bölge planlarında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen

öncelikli alanlarda, fizibilitesi Bakanlık tarafından onaylanmış güdümlü projelere destek sağ-

layabilir.

(2) Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağ-

lamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda,  konusu ve koşulları

ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. 

(3) Bu projelerde genel olarak;

a) Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin ge-

liştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi,

özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finans-

man modellerinin geliştirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet
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ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kü-

melenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi

ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi ya da 

b) Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koru-

yacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere eri-

şebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi,

sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması

esastır.

(4) Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş ol-

duğu projeyi uygulayacak muhtemel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu

kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.

(5) Güdümlü proje kapsamında aşağıda belirtilen niteliklere sahip projeler desteklenmez:

a) Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları ile münhasıran mahalli

idareler tarafından rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu,

kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet bi-

naları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işleri.

b) Kamu yatırım programında yer alan projeler.

c) Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı göze-

tenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler hariç olmak üzere sadece

kâr amacı güden kuruluşların bulunduğu projeler.

ç) Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller

bulunan projeler.

(6) Ajans güdümlü projelerde toplam proje maliyetinin en fazla yüzde yetmiş beşi ora-

nında mali destek sağlayabilir. Bu oran yönetim kurulunun onayı ile en fazla % 90’a kadar ar-

tırılabilir. Güdümlü projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve projenin sür-

dürülebilirliğini teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır. Ancak Yatırım İzleme

ve Koordinasyon Başkanlıklarının proje sahibi olduğu projeler, Yönetim Kurulunun uygun

görmesi durumunda eş finansman aranmaksızın desteklenebilir.

(7) Teklif edilen güdümlü projelere ilişkin işletme modeli, ortaklık yapısı, mülkiyet du-

rumu ve proje bedeli gibi hususlar Bakanlık tarafından belirlenecek proje bilgi formuyla ajansın

çalışma programında açıkça belirtilir.
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(8) Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde ajansın koordinasyonunda muhtemel pro-

je sahibi ve ortaklarınca Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye

dayanan fizibilite raporu hazırlanır. Projenin fizibilite etüdüyle yapılabilirliği ortaya konduğu

takdirde projeye ait iş planı, bütçe ve taahhütnameler gibi fizibiliteye esas teşkil eden diğer

belgeler de fizibilite raporuyla birlikte Yönetim Kurulu onayına sunulur. 

(9)  Güdümlü projelere ait fizibilite raporu ve rapora esas teşkil eden diğer belgeler Yö-

netim Kurulu onayının ardından Bakanlık onayına gönderilir. Söz konusu proje önerisi ve fi-

zibilite raporu ile rapora esas teşkil eden diğer belgeler Bakanlık tarafından uygun görüldüğü

takdirde proje ajans tarafından desteklenebilir.

(10) Güdümlü proje desteği kapsamında ajans tarafından sağlanan mali destek tutarı,

proje uygulama döneminde uygulama durumu ve bütünlüğü göz önünde bulundurularak yö-

netim kurulunun onayı ile en fazla % 10’u oranında artırılabilir. Desteğin artırılması durumunda

yararlanıcının eş finansman tutarı da en az aynı oranda artırılır.

(11) Desteğin yönetilme sürecine ilişkin olarak 12 ilâ 27 nci maddelerde belirtilen hü-

kümler, mahiyetine uygun düştüğü ölçüde, güdümlü proje desteği uygulamaları için de uygu-

lanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Faiz desteği, başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler için, ilgili aracı ku-

ruluşlardan alınacak krediler karşılığında ödenecek faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılan-

masını öngören mali destektir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Faizsiz kredi desteği, ajansın başvuru rehberine uygun projelere

aracı kurumlar vasıtasıyla faizsiz kredi temin etmek suretiyle sağlayacağı mali destektir.

(2) Faizsiz kredi desteğinde, yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en az altı ay

geri ödemesiz dönem tanınır ve geri ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren en fazla üç

yıl içinde tamamlanır.

(3) Ajans başarılı projelerde kullandırmak üzere gerekli kaynağı ilgili aracı kuruluşlara

aktarma ve geri alma usullerini ilgili aracı kuruluşlarla akdedilecek uygulama protokollerinde

belirler.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Ajans aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde faiz desteği ve faizsiz

kredi desteği sağlayabilir: 

a) Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olmak kaydıyla faiz desteği ve fa-

izsiz kredi desteği uygulamalarına ilişkin hususlar, ajanslar ve ilgili aracı kuruluşlar arasında

akdedilecek ikili ve çok taraflı uygulama protokolleri ile belirlenir ve bunların birer nüshası

ajanslar tarafından en geç üç iş günü içerisinde bilgi için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık gerekli

gördüğünde, ilgili aracı kuruluşlarla uygulama protokollerinin tabi olacağı çerçeve protokoller

imzalayabilir. 

b) Ajansın akdedeceği bu protokollerde; destek kapsamında kullandırılabilecek kredi-

lerin türleri, kapsamı, üst limitleri, vade seçenekleri, ajans tarafından karşılanacak azami destek

miktarları, kredi taleplerini değerlendirme ve bildirim süresi, kredi taleplerinde başvurandan

talep edilecek belgeler ile kredi teminatı, uygulanacak faiz oranları, kredi kullanımları nedeniyle

proje sahibinden talep edilebilecek işlem masrafları, desteğin ödenme usulü ve zamanı, ajansın

ve ilgili aracı kuruluşların sorumlulukları, muacceliyet durumları, temerrüt hali, temerrüt faizi

ve desteğin durdurulması veya iptal edilmesi, projelerin sözleşmede belirtilen kurallara uygun

tamamlanamaması durumunda ilgili aracı kuruluşların ve ajansın hak ve yükümlülükleri ve

uyuşmazlık hallerinde yetkili olacak mahkemeler, tebligat adresleri, protokolün süresi, gizlilik

gibi desteğin uygulanma sürecine ilişkin hususlar detaylı bir şekilde düzenlenir.

c) Ajans tarafından hazırlanacak faiz desteği veya faizsiz kredi desteği teklif çağrılarına

ilişkin başvuru rehberlerinde; anlaşmalı aracı kuruluşlar, yararlanıcı ile ilgili aracı kuruluş ara-

sında yapılacak kredi sözleşmesinin süresi, destek verilecek kredilerin türleri, limitleri ve va-

deleri ile ajansın sağlayacağı azami destek tutarları, faiz ve anaparanın geri ödenme zamanı

ile yararlanma ve ödeme koşulları gibi hususlar açıkça belirtilir.

ç) Başvuru belgeleri arasında, imzalı ve kaşeli kredi uygunluk yazısı bulunmayan veya

kredi talebi henüz sonuçlandırılmamış başvurular için projenin teslim tarihine kadar ilgili aracı

kuruluşa kredi uygunluk başvurusunda bulunduğunu belgeleyemeyen başvuru sahiplerinin baş-

vuruları, ön inceleme aşamasında reddedilir. Kredi kabul yazısı yerine ilgili aracı kuruluştan

verilen kredi uygunluk başvuru yazısı ile ajansa başvuran başvuru sahiplerinin kredi uygunluk

talepleri, uygulama protokollerinde belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılarak kredi talebi uy-

gun görülenler ajansa bildirilir. Kredi uygunluk talepleri olumsuz sonuçlanan başvurular, ba-

ğımsız değerlendirme sürecine alınmaz ve reddedilir.
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d) Kredi Garanti Fonundan kefalet talep eden başvuru sahiplerinin, söz konusu fon ta-

rafından verilen hizmetler karşılığında ödedikleri komisyon ve masraflar uygun olmayan ma-

liyetler olarak değerlendirilir.

e) Yararlanıcıların mali yönetim risk ve kapasitelerine ilişkin kredibilite değerlendir-

mesi, ilgili aracı kuruluşlar tarafından kendi mevzuat ve uygulamaları çerçevesinde yapılır.

Projelerin, plan ve programlar ile diğer kalkınma politika ve araçlarına uygunluğu ve yerel kal-

kınmaya katkısı yönleri bakımından teknik olarak değerlendirilmesi ise bu Yönetmelikte be-

lirtilen değerlendirme süreci çerçevesinde ve her durumda ilgili ajans tarafından yapılır. 

f) Desteğin uygulama süreçlerinin takibi için, ajans ve ilgili aracı kuruluşlar arasında

elektronik bir sistem tesis edilir.

g) Projeler kapsamındaki satın alma usulleri konusunda Proje Uygulama Rehberi hü-

kümleri uygulanmaz.

ğ) Faiz desteğinde yararlanıcının kredi borcu sona erdiğinde, bu Yönetmeliğin 43 üncü

maddesinde belirtilen mülkiyete dair sınırlamalar ortadan kalkar.

h) Bu Yönetmeliğin teminat alma zorunluluğu ile ilgili hükümler uygulanmaz.

ı) Faiz desteğinde görünürlük kuralları ile ilgili hükümler uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, mahiyetine uygun düştüğü ölçüde, faiz desteği ve faizsiz

kredi desteği uygulamaları için de aynen uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zo-

runlu hallerde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci, üçüncü fıkrasının ilk

cümlesi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci ve altıncı

fıkraları ile yedinci fıkrasında yer alan “girişimcilik ve yenilikçilik altyapısını geliştirme amaç-

lı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.  

“(2) Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınır. Ancak başvurular ikişer aylık dö-

nemler halinde değerlendirilir. Teknik destek başvurularının değerlendirilmesi ve seçim işlem-

leri, genel sekreterce ilgili uzmanlardan oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyon marifetiyle

gerçekleştirilir.”

“Teknik destek başvuruları, her bir dönemin tamamlanmasını takip eden on gün içerisinde de-

ğerlendirilir.”
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“(4) Onaylanan teknik destek talepleri sözleşme imzalandıktan sonra üç ay içerisinde

uygulanır. Talebin fazla olması, yoğunluk ve başka sebeplerden dolayı, onaylandığı halde üç

ay içinde gerçekleştirilemeyen teknik destek faaliyetlerinin uygulama süresi; ajansın iş yükü,

uzman profili ve çalışma programı göz önünde bulundurularak genel sekreterce en fazla bir ay

süre ile uzatılabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askıya

alınabilir.” ibaresi “durdurulabilir.” şeklinde, ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra ek-

lenmiştir.  

“ç) Mali destek miktarı, 28 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla sözleşme de-

ğişikliği ile artırılamaz. Ancak mücbir sebep durumunda, mali destek miktarı, genel sekreterin

teklifi ve yönetim kurulunun onayıyla en fazla yüzde elli oranında artırılabilir.”

“(3) Sözleşme süresi;

a) Proje uygulamasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla yararlanı-

cının başvurusu üzerine bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere genel sekreter

kararı ile,

b) Proje veya faaliyetin yürütülmesini büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak im-

kânsız hale getiren; yargı süreci, beklenmeyen hâl veya mücbir sebepler nedeniyle bir defaya

mahsus olmak ve altı ayı geçmemek üzere yönetim kurulu kararı ile 

uzatılabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(4) Gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak uygulanmasının ve uygula-

maların sözleşme ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin

izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin doğrulanmasından ve

birer suretinin on yıl boyunca muhafazasından ajans sorumludur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve  ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen programlar kapsamında alımı desteklenen

alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti ve
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bunlar üzerindeki fikri mülkiyet hakları yararlanıcıya aittir. Yararlanıcının, sözleşme kapsa-

mında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, genel sekreterin ge-

rekçeli ve yazılı izni olmaksızın proje süresince ve projenin sona ermesinden itibaren üç yıl

süreyle üzerinde üçüncü kişi lehine ayni ya da şahsi hak tesis edemeyeceği ve projede belirtilen

iş yeri dışında kullanamayacağı, aksi halde destek miktarının iki katı tutarında ajansa tazminat

ödeyeceği hususu sözleşmede yer alır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Ajansın mali destek sağladığı proje ve faaliyetlerde, yararlanıcılar ve alt yükleni-

ciler, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde ajansın sağladığı mali desteği ve Ba-

kanlığın genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için gerekli önlemleri alırlar. Des-

tek kapsamında ortaya çıkan her türlü tesis, makine ve teçhizat üzerinde ajansın desteği ile

sağlandığını belirten ifadeler ile Bakanlık ve ajans logosunun yer alması sağlanır. Ancak ya-

rarlanıcılar ve alt yüklenicilerin hizmet, mal alımı ve yapım işlerinin satın alma ve ihale süreç-

lerinde kullanılan ilan ve belgelerde, projeler sonucu üretilen basılı materyaller ve tüketim mal-

zemeleri üzerinde Bakanlık logosu yer almaz.  Proje Uygulama Rehberinde yer alan genel hü-

kümlere ilave olarak ajansın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıyla alınması gereken

önlemler ve standartlar ajans tarafından belirlenerek internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi başlığıyla beraber aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Program sonrası değerlendirme ve etki analizi

MADDE 47 – (1) Program sonrası değerlendirme çalışmaları, Bakanlıkça belirlenecek

usul ve esaslara göre program kapanış raporunun hazırlandığı tarihten itibaren en geç üç yıl

içerisinde ajans tarafından yapılır ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılır. 

(2) Bakanlık veya ajans kendi ihtiyaçları doğrultusunda etki değerlendirme çalışmaları

da yürütebilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Kamu idarelerine ilişkin hususlar

MADDE 47/A – (1) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmelik kapsamında

kalkınma ajansları mali desteklerinden yararlanan kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların
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aktarımı, kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile diğer hususların uygulanmasına ilişkin usul ve

esasları Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığının görüşlerini alarak belirleyebilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

—— • ——
Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-

tim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, il millî eğitim müdürlüğünün teklifi

ile valilikçe planlanır ve toplu inha listesi nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilerek Ba-

kanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. Ayrıca Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki

ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi ve mesleki eğitim merkezinin açılması

ve kapatılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanır. Bu sayılanlar

dışında kalan kurumlar ile imam hatip ortaokullarının pansiyonları ve yatılı bölge ortaokulları

valiliğin teklifi, ilgili genel müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakanlıkça açılır ve aynı usulle

kapatılır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/11/2008 27048

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 12/4/2009 27198

2- 31/12/2010 27802

3- 16/11/2011 28114

4- 20/6/2013 28683

15 Eylül 2017 – Sayı : 30181                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası, beşinci fıkrası ile al-

tıncı fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Anadolu lisesi açılabilmesi için; 9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcu-

dunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması gerekmektedir. Okulun açılması;

ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanır.”

“(5) Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için; öğretim binasında en az 8 derslik, öğ-

retim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması,  gelenek-

sel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunması gerekmektedir. Okulun açılması;

ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanır.”

“ç) Okulun açılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——

KURUL KARARI

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/6/2017 30106
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

200.000 ADET YAYLI KISKAÇ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt No : 2017/447909 
Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi MareĢal Fevzi Çakmak Bulvarı 
No: 5 / 03040 - AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0272 213 76 21- 0272 214 57 05 
c) Elektronik Posta Adresi  : www.tcdd.gov.tr 
1 - Ġhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 200.000 Adet Yaylı Kıskaç (Teknik ġartnameye Göre) satın alınacaktır. 
2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
Komisyonu BaĢkanlığına ihale tarihi olan 26/09/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya 
gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale Dokümanı Bedelinin VAKIFBANK - TR 
2300 0150 0158 0072 8244 0204 ĠBAN NOLU Hesaba yatırılarak, TCDD Afyon Beton Travers 
Fabrikası Muhasebe Müdürlüğünden Ġhale dokümanı KDV. dahil 100,00 TL bedelle temin 
edilebilir.  

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

tabi değildir. 8096/1-1 
—— • —— 

AFYON FABRĠKA MÜDÜRLÜĞÜ TINAZTEPE VE KOCATEPE ÜRETĠM SAHALARININ 
ISITMA VE HAVALANDIRMA SĠSTEMĠNĠN OLUġTURULMASI/DÜZENLENMESĠ ĠÇĠN 

―ÜRETĠM HAVALANDIRMA SĠSTEMĠ‖ ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün 

Tınaztepe ve Kocatepe Üretim Sahalarının Isıtma ve Havalandırma Sisteminin 
oluĢturulması/Düzenlenmesi için ―Üretim Havalandırma Sistem‖ iĢi kapalı zarfla teklif alınmak 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA" 
adresindeki Pazarlama SatıĢ Ofisinden veya ―Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 
Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR‖ adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV 
karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 10 Ekim 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih 

Mah. Kızılay sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı 
Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 10 Ekim 2017 günü saat 14:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. 
No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 
Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 8110/1-1 
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15.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

 ADANA 

Ġhale Kayıt No : 2017/445857 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : KurtuluĢ Mah. Atatürk Cad. 01120   Seyhan/ADANA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 322 457 5354 / 453 1195 

c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Türkoğlu Ġstasyonu’na 15.000 m3 Balast Alımı 

ĠĢi Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü ile 

ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığına 

28/09/2017 günü saat 10:00 kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8066/1-1 

—— • —— 
PASTALIK SUSAM VE SĠMĠTLĠK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 5.000 kg Pastalık Susam ve 20.000 kg 

Simitlik Susam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 26.09.2017 Salı günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 26.09.2017 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: (0312) 397 33 65 - 66     Faks: (0312) 397 33 74 - 71 

 8107/1-1 

—— • —— 
2 ADET SUPERMĠCRO STORAGE SERVER SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’nın ihtiyacı olan 2 adet SUPERMĠCRO 

STORAGE SERVER alımı 22 EYLÜL 2017 Cuma günü saat: 14.30’da Kapalı Teklif alma 

usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Ġhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten veya THK 

internet sayfası ihaleler bölümünden temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80 8109/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Van BüyükĢehir Belediyesine ait, Ġlimiz Edremit Ġlçesi EminpaĢa Mahallesi 

Ada 1823, Parsel 4’de kayıtlı 66.392,69 m²'lik taĢınmaz 2886 sayılı Yasanın 37 nci maddesi 

uyarınca kapalı teklif usulüyle satılacaktır. 

TaĢınmaz KDV Dahil 17.500.000,00 TL muhammen bedel, 525.000,00 TL geçici teminat 

miktarı olarak belirlenmiĢtir. 

TaĢınmazımızın satıĢı 27.09.2017 ÇarĢamba günü saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Belediyemiz Encümen salonunda 

yapılacaktır. ġartnamesi mesai saatleri dahilinde Van BüyükĢehir Belediyesi, Emlak ve Ġstimlak 

Dairesi BaĢkanlığı, TaĢınmaz Mallar ġube Müdürlüğünden alınabilir. 

ĠHALEYE KATILMAK ĠSTEYEN ĠSTEKLĠLERDE ARANACAK ġARTLAR  

1 - Kanuni ikametgah sahibi olmak. 

2 - Tebligat için Türkiye’de adres göstermek. 

3 - Tüzel kiĢiler noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi. 

4 - Bağlı bulunduğu Odaya ait kayıt belgesi. 

5 - Ġstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kiĢilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya 

imza beyannamesi.  

6 - Van BüyükĢehir Belediyesi adına alınmıĢ muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü 

kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat 

mektubu 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır. 

7 - Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi (ihalenin 

üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi) her biri ortaklar 

tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. 

8 - ġartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

9 - ġartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve Ġstimlak Daire BaĢkanlığı 

TaĢınmaz Mallar ġube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 

10 - BüyükĢehir Belediyesi iliĢiksiz belgesi.  

11 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu 

ihaleye katılamazlar. 

12 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Belediye 

Encümeni'ne müracaatları ilan olunur. 7876/1-1 
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BURSA BÜYÜKġEHĠR STADYUMU DIġ CEPHESĠ LED EKRAN  

YAPILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ AMACIYLA 20 YILLIĞINA  

KĠRAYA VERĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Tahmin Edilen Bedel  : Aylık 70.000,00-TL + KDV 

Geçici Teminat %30  :         252.000,00-TL 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye 

konulmuĢtur. Ġhale Belediyemiz Encümeninde 26.09.2017 Salı günü saat 15:00’de yapılacaktır. 

Ġhale dokümanı (Ġhale ilanı, ihale Ģartnameleri, sözleĢme tasarısı ve diğer belgeler): 

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı’na bağlı Ġhale ġube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 

500,00-TL (KDV Dahil) bedel ile temin edilebilir. 

ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI VE ĠSTENĠLEN BELGELER: 

1 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (Ticaret Sicil Gazetesi). 

a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası ve Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası siciline kayıt olduğunu gösterir belge.  

b) Tüzel kiĢi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi. (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan 

yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki merciler tarafından onaylı 

ve apostilli olması gerekir). 

(Dijital Reklamcılık ve Yayıncılık alanında faaliyet gösterdiğini belgelendirmelidir).  

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler 

tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir).  

4 - ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu.  

5 - ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen geçici teminat.  

6 - Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de Ģubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gereklidir). 

7 - Ġsteklinin 840.000,00-TL tutarında bankalar nezdinde kullanılmamıĢ nakit kredisini 

veya kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir yerli veya 

yabancı bankalardan alınacak belge.  

8 - Ġsteklinin Bursa BüyükĢehir Belediyesine; kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli 

gibi birikmiĢ borcu bulunmadığını ve/veya haklarında tahsil davası açılmadığını gösteren, Mali 

Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı’ndan alınmıĢ borcu yoktur yazısı.  
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9 - Ġsteklilerin ihalelerden yasaklaması olup olmadığına dair beyan yazısı. 

10 - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ihale dokümanı kapsamında verilen örneğe 

uygun Ortak GiriĢim Beyannamesi (EK: 1) ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesi. (Ġhale 

üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verip ayrıca ortal giriĢimin bütün 

ortakları Ġdare ile yapılacak Ġhale SözleĢmesini Ģahsen veya vekil tayin edecekleri kiĢiler 

vasıtasıyla imzalarlar). 

11 - SGK’ya borcu olmadığına iliĢkin belge. 

12 - Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair ihale tarihinden en fazla 3 ay önce temin 

edecekleri belge. 

13 - Ġhale dokümanı alındığına dair makbuz. (Ġhale dokümanı Destek Hizmetleri Dairesi 

BaĢkanlığı’na bağlı Ġhale ġube Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya 500,00-TL 

(KDV dahil) bedelle satın alınabilir. (Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok Bodrum 1. Kat No: 1 

P.K.: 16240 Osmangazi/BURSA) 

14 - Ġstenen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır. Yerli veya yabancı isteklilerin 

sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiĢ 

olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya DıĢiĢleri Bakanlığınca tasdik edilmiĢ veya 

apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dıĢından temin edilen belgelerin yeminli 

tercümanlar tarafından tercüme edilmiĢ olması ve bu belgelerin ibrazı gerekmektedir.  

15 - Ġsteklilerin, ihale saatinden önce ihale dokümanını incelemeleri ve tekliflerini de 

ihale dokümanında belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

16 - Ortak giriĢim olarak ihaleye katılma durumunda, tüm ortakların istenen belgeleri ayrı 

ayrı ibraz etmeleri ve istenen Ģartları sağlamaları gerekmektedir.  

17 - Ġhaleye katılacak olanlar belgelerini eksiksiz hazırlayarak 26/09/2017 günü saat 

14:00’e kadar sıra numaralı alındı karĢılığında Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Ġhale ġube 

Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. 

18 - Ġsteklilerin daha önce Türkiye sınırları içinde LED ekran yapılması ve iĢletilmesi 

iĢine veya sadece LED ekran yapılması iĢine ait en az 300 m² LED ekran yapmıĢ olması veya 

uygulama çalıĢmalarına devam ediyor olması gerekmektedir. Söz konusu iĢe iliĢkin iĢ bitirme 

belgesi, fatura (fatura iĢin yapıldığı Kurum adına kesilmiĢ olacaktır) veya sözleĢmelerin ihale 

teklif zarfında sunulması gerekmektedir. 

Ġstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Ġhale 

ġube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.  

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir, ilan olunur. 

www.bursa.bel.tr 8020/1-1 
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ZONGULDAK ÇAYCUMA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ HĠZMET BĠNASI  

YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi 

Bölgesi hizmet binası yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

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

1 - Ġdarenin 

Adresi : Organize Sanayi Bölgesi P.K. 8   67900 Çaycuma/ 

ZONGULDAK 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet binası yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Çaycuma/ZONGULDAK 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 4.040.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    282.800 TL 

3 - Ġhalenin 

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

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

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

Toplantı Salonu Söğütözü - Ankara 

b) Tarihi ve saati : 28/09/2017 - Saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5 - Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

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

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

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

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

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

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

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Organize 

Sanayi Bölgesi P.K. 8   67900 Çaycuma / ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 500 TL 

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

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

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

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

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 8030/2-2 
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ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ordu Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Aybastı Küçük Sanayi Sitesi 62 iĢyeri yapım 

iĢi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim 

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

1 - Ġdarenin 

Adresi : Hükümet Caddesi Ġlhan Sokak No: 9/1 BakıĢ Matbaası 

Aybastı/ORDU 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 62 adet iĢyeri yapım iĢi  

b) Yapılacağı yer : Aybastı/ORDU  

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/06/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 11.924.000 TL 

f) Geçici Teminatı :      834.680 TL 

3 - Ġhalenin 

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

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

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

Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 05/10/2017 - Saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

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

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

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

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

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

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

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

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

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Aybastı Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi BaĢkanlığının Hükümet Caddesi Ġlhan Sokak 

No: 9/1 BakıĢ Matbaası Aybastı/ORDU adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, 

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

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

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

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

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 8077/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKAT ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Hukuk MüĢavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar Ġçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği 

ve Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (2) adet 

avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır. 

 

UNVANI SINIFI DERECESĠ ADET 

AVUKAT AHS 6 2 

 

SINAVA BAġVURU ġARTLARI  

I - A. GENEL ġARTLAR: 

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak,  

b. 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan (Son BaĢvuru Tarihi Ġtibariyle Süresi DolmamıĢ) 

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan türünden en az 70 (yetmiĢ) puan almıĢ olmak,  

c. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  

d. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.  

II - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1. BaĢvuru Formu ( www.atauni.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.)  

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)  

3. Üç adet vesikalık fotoğraf  

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı  

5. ÖzgeçmiĢ  

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği  

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığı’nca da 

onaylanabilir.  

* Posta ile yapılacak baĢvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması 

gerekmektedir.  

III - GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ, BAġVURU ġARTLARI YERĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

BaĢvuru Yeri  : Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı 

ERZURUM  

  0442 231 1025  

BaĢvuru Tarihi  : 15.09.2017 - 29.09.2017  

BaĢvuru Öndeğerlendirme  

Sonuç Açıklama : 06.10.2017 

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi  : Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü - VĠP Salonu  

  16.10.2017 - Saat: 14.00  
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BaĢvurular Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 15.09.2017-29.09.2017 tarihleri 

arasında Ģahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre 

içerisinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.  

GiriĢ sınavı sözlü sınav Ģeklinde olmak üzere tek aĢamada gerçekleĢtirilecektir. Sınav için 

öngörülen süre içerisinde yapılan baĢvuruları inceleyerek adayların aranan Ģartları taĢıyıp 

taĢımadıkları, BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, baĢvurusu kabul 

edilen adayların listesi Üniversitemizin www.atauni.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.  

Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı 

alan adaydan baĢlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beĢ katını geçmemek üzere, bir 

sıralama yapılarak sözlü sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın 

aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.).Sıralamaya giren adaylar 

Üniversitemiz internet sayfasından www.atauni.edu.tr duyurulacaktır. 

IV - SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

Sözlü sınavda baĢarı sıralaması, sınavda en yüksek not alan adaydan baĢlayarak belirlenir. 

Sözlü sınav baĢarı notunun eĢitliği durumunda KPSS/P3 puanı yüksek olan aday, sıralamada üstte 

yer alır. 

V - SÖZLÜ SINAV KONULARI  

Sınavda Adaylar;  

a. Anayasa Hukuku  

b. Medeni Hukuk  

c. Borçlar Hukuku  

d. Ticaret Hukuku  

e. Medeni Usul Hukuku  

f. Ġcra ve Ġflas Hukuku  

g. Ġdare Hukuku  

h. Ġdari Yargılama Hukuku  

i. Ceza Hukuku  

j. Ceza Usul Hukuku  

k. ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku  

l. 2547 ve 2914 sayılı Kanun ve Ġlgili mevzuat konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

m. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü  

n. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu  

o. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı  

p. Genel yetenek ve genel kültürü,  

q. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı  

VI - Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav 

Kurulu tarafından anılan Yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’cü fıkranın (a) bendi (Yukarda belirtilen 

a-1 bendi aralığındaki konular) için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar 

puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda 

baĢarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların 

aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır.  
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VII - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZLAR  

1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından baĢarı puanı en yüksek olan adaydan 

baĢlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların 

yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan baĢarı listesi Üniversitemizin internet 

sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.  

2. BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonucunun ilanından 

itibaren altı ay süreyle geçerlidir.  

3. Sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez.  

4. Duyuru tarihinden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. 

Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beĢ gün içinde sonuçlandırılır.  

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN  

1. Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.  

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.  

IX - AVUKAT KADROSUNA ATANMA ĠġLEMLERĠ  

1. GiriĢ sınavında baĢarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak 

bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.  

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları, giriĢ sınavı baĢarı puan sıralamasına göre 

yapılır. Sınavda baĢarılı olup göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple 

görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriĢ sınavı 

sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriĢ sınavı baĢarı sırası dikkate 

alınarak yedek listeden atama yapılabilir.  

3. Gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

mazeretsiz olarak baĢvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz 

baĢlamayanlar atama iĢleminden sarfınazar etmiĢ sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmıĢ hak 

sayılmaz.  

Atamaları yapılanların görevlerine baĢlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 62’nci ve 63’üncü maddesi hükümleri uygulanır. 8086/1-1 

—— • —— 

Spor Genel Müdürlüğünden: 

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü tarafından 02/06/2015 tarihinde, 

2015/56854 Ġhale Kayıt No ile yapılan "Muhtelif Gıda ve Temizlik Alımı" ihalesi kapsamında; 

GevaĢ GimpaĢ Tüketim Malları Gıda Pazarlama ĠnĢaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. 

ġti. (Adres: Yeni ÇarĢı Halil Deveci Cad. Otogar KarĢısı GevaĢ-VAN, Van Ticaret ve Sanayi 

Odası - Sicil No: 282-GevaĢ/009194, Vergi Dai./No: Van GevaĢ-3940364004)'ne ve bu Ģirketin 

ortağı Halit BAYEZĠT (T.C. Kimlik No: 65965236574)'a; 

4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu'nun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 

27/01/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 (iki) yıl süreyle bütün kamu 

kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Bakanlık Makamının 

13/09/2017 tarihli ve 274014 sayılı Oluru ile kaldırılmıĢtır. 

Duyurulur. 8116/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, ―Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

BaĢvuruda bulunacak adaylar, yazıĢma adreslerini içeren, baĢvurdukları bölüm ve 

anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiĢ, 4 

adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik 

belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalıĢanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet 

belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvuracak 

adayların Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak 

adayların ise ilgili birimlere Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 

BaĢvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel 

Dairesi BaĢkanlığı web sayfasından eriĢebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak 

dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.  

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

ÖzgeçmiĢlerini, (birisi baĢlıca araĢtırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya 

yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan 

atıfları, bunlara iliĢkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten 

yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalıĢmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın 

dosyalarını baĢvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

ÖzgeçmiĢlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan 4 takım yayın dosyalarını baĢvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; 

BaĢvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, 

özgeçmiĢlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere Ģahsen 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat 

tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.  

Bütün kadrolara baĢvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. 

Bütün kadrolara baĢvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekir. 
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BÖL. ANABĠLĠM/ 

ANASANAT DALI PROF. DOÇ. 

YRD. 

DOÇ. AÇIKLAMALAR 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 

Ġç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 
    

Ġç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 
1   

Mimarlık alanında doktora 

yapmıĢ olmak, Kayın ve kavaktan 

üretilen kompozit lamine yapı 

malzemesinin performans 

özelliklerinin saptanması üzerine 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Ġç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 
  1 

Yüksek Lisans ve Doktora 

(Sanatta Yeterlilik) eğitimini Ġç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

alanında yapmıĢ olmak. Muayene 

odalarındaki hasta-doktor iletiĢi-

mine mekanın etkisi üzerine 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

TIP FAKÜLTESĠ 

Dahili Tıp Bilimleri     

Ġç Hastalıkları  1  

Tümör hücre kültürlerinde enerji 

metabolizması konusunda çalıĢ-

maları olmak. Nefroloji kliniğinde 

en az 3 yıl çalıĢmıĢ olmak. Tıp 

Fakültesinde en az 5 yıl ders 

vermiĢ olmak. 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Aktüerya     

Aktüerya Bilimleri   1 
Lineer rekürans sistemleri konu-

sunda çalıĢmıĢ olmak. 

TOPLAM 1 1 2  

 8090/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 80.00.231 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 28.07.2017-247 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 28.07.2017-8349 ADANA 

Osmaniye ili, Merkez Kırmacılı Köyü sınırları içinde, mülkiyeti hazineye ait 205 ada, 1 

parselde tespiti yapılan alanın tesciline iliĢkin; Osmaniye Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 20.06.2017 gün ve 1036 sayılı yazısı ve eki Osmaniye Müze Müdürlüğü 

Uzmanlarının hazırladığı 08.06.2017 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Osmaniye ili, Merkez Kırmacılı Köyü sınırları içinde, mülkiyeti hazineye ait 205 ada, 1 

parselde Müze Uzmanlarınca tespiti yapılan alanın, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritada önerilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.02.916 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 25.07.2017-244 TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 25.07.2017-8289 ADANA 

Mersin ili, Erdemli ilçesi, KumkuyuayaĢ Mahallesi, 185 ada, 334-335 nolu parsellerde 

tespit edilen arkeolojik alanın tesciline iliĢkin; T.C. Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 09.06.2017 gün ve 4269 sayılı yazısı ve eki 29.05.2017 günlü Silifke Müze 

Müdürlüğü uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin ili, Erdemli ilçesi, KumkuyuayaĢ Mahallesi, 185 ada, 334-335 nolu parsellerde 

tespit edilen arkeolojik alanın 2863 Sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız 

eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, alanda can ve mal kaybını önleyici 

gerekli tedbirlerin ilgili idarece alınması/aldırılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 80.00.230 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 28.07.2017-247  TOPLANTI YERĠ 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 28.07.2017-8348 ADANA 

Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Tehçi köyü, Banı mevkiinde Osmaniye Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen ve 2863 sayılı Yasa kapsamında taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiği tespit ekibince bildirilen nekropol alanının tescil talebine iliĢkin; Osmaniye Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.06.2017 gün ve 1047 sayılı yazısı, ekleri ve Osmaniye Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 14.06.2017 günlü raporu okundu, konunun iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Osmaniye ili, Merkez ilçesi, Tehçi köyü, Banı mevkiinde tespit edilen nekropol alanı ve 

üzerindeki kaya mezarlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından tescil edilmesine, tespit ekibince kararımız eki haritada 

önerilen 1. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 17.11.320 

Toplantı Tarihi ve No : 22.08.2017-191 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi No : 22.08.2017-4038 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Yenice Ġlçesi, Çal ve Çınarcık Köyleri sınırları içerisinde Karakaya Tepesi 

mevkiinde yer alan, Kurulumuzun 31.05.2017 tarih ve 3844 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil iĢlemlerinin baĢlatılmasına karar verilen alanın, tescilinin 

değerlendirilmesine yönelik Çanakkale Valiliği, Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 

09.06.2017 tarih ve E.1454705, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 22.06.2017 tarih ve 

E.5450, TEĠAġ 2. Bölge Müdürlüğü’nün 20.06.2017 tarih ve E.239770, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü’nün 29.06.2017 tarih ve E.131861 sayılı 

yazıları ve ekleri ile Çanakkale KVKBK Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 16.08.2017 tarih ve 

564 sayılı rapor okundu, ilgili dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Yenice Ġlçesi, Çal ve Çınarcık Köyleri Mevkiinde yer alan, Karakaya 

Tepesi üzerinde tespit edilen kale yerleĢiminin 2863 sayılı Yasa’nın 6. ve 7. Maddelerinde 

belirtilen özellikleri taĢıması nedeniyle kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada sınırları ve 

koordinatları belirtildiği Ģekliyle 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, alana 

yönelik hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/09/2017 Tarihli ve 7281 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


