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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/491
1 – Ağrı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ayşegül SORGUÇ’un başka bir göreve

atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
10/11/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                    Faruk ÖZLÜ

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
—— • ——

YÖNETMELİK
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, insan hakları ve eşitlik uzman yardımcılarının

mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlilik sınavları ile insan hakları ve eşitlik uzmanlığına
atanma usul ve esaslarını; insan hakları ve eşitlik uzmanı ve uzman yardımcılarının çalışma
usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda istihdam
edilecek uzman ve uzman yardımcıları hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları

ve Eşitlik Kurumu Kanununun 16 ncı maddesi ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanını,
b) Başkan Yardımcısı: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan Yardımcısını,
c) Giriş sınavı: İnsan hakları ve eşitlik uzman yardımcılığı için yapılacak giriş sınavını,
ç) Giriş Sınavı Komisyonu: İnsan hakları ve eşitlik uzman yardımcılığı için yapılacak

giriş sınavını yapan komisyonu,
d) İkinci Başkan:  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İkinci Başkanını,
e) Kanun: 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Ka-

nununu,
f) Koordinatör:  Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Kurum bünye-

sindeki her bir hizmet biriminin eşgüdümü için Başkan tarafından görevlendirilen personeli, 
g) KPSS: (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
ğ) Kurul: İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunu,
h) Kurum: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu,
ı) Staj: Uzman yardımcılarının görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
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j) Tez: İnsan hakları ve eşitlik uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezini,
k) Tez Değerlendirme Komisyonu: Uzmanlık tezlerini değerlendiren komisyonu,
l) Uzman: İnsan hakları ve eşitlik uzmanını,
m) Uzman yardımcısı: İnsan hakları ve eşitlik uzman yardımcısını,
n) Üye: İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesini,
o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ö) Yeterlilik sınavı: İnsan hakları ve eşitlik uzmanlığı yeterlilik sınavını,
p) Yeterlilik Sınavı Komisyonu:  Yeterlilik sınavını yapan komisyonu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe giriş sınavı ile alınır.
(2) Uzman yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sözlü olarak

tek aşamalı yapılabilir.
(3) Giriş sınavı, Kurumca gerçekleştirilir. İhtiyaç duyulması halinde yazılı sınav,

ÖSYM’ye ya da üniversitelere yaptırılabilir.
Giriş sınavı duyurusu
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği

ve değerlendirme yöntemi, öğrenim dalları, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve derecesi,
KPSS puan türleri ve asgari puanlar, sınava çağrılacak aday sayısı, son başvuru tarihi, başvuru
yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar ile diğer hususlar son başvuru ta-
rihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığı internet adresinde
ve Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

Giriş sınavına katılma şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî

ve idarî bilimler fakültelerinden veya Kurumca yürütülen hizmetlerin gerektirdiği en az dört
yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurma-
mış olmak.

ç) Son başvuru tarihinde geçerlik süresi dolmamış olmak kaydıyla, giriş sınavı ilanında
belirtilen KPSS puan türü veya türlerinden taban puanı almış olmak.

Başvuruda istenen belgeler ve başvuru şekli
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a) Kurumdan veya Kurumun resmî internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru

formu,
b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması

hâlinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ya da aslı ibraz
edilmek şartıyla sureti,

ç) Özgeçmiş,
d) Dört adet vesikalık fotoğraf,
istenir.
(2) Adaylardan istenen belgelerin,  giriş sınavı duyurusunda belirtilen tarih ve saate ka-

dar Kuruma ulaştırılması gerekir. Giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde elektronik or-
tamda da başvuru yapılabilir. İlânda belirtilen süre içerisinde Kuruma ulaşmayan başvurular
dikkate alınmaz.
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Giriş Sınavı Komisyonu
MADDE 8 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, asıl üyelerin en az üçü, yedek üyelerin ise

en az ikisi Kurul üyeleri arasından olmak üzere beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Giriş Sınavı
Komisyonu üyeleri ve başkanı, Kurum Başkanı tarafından belirlenir. Asıl üyelerin mazeretleri
nedeniyle Giriş Sınavı Komisyonuna katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre
Giriş Sınavı Komisyonuna katılırlar.

(2) Başkanın gerekli görmesi halinde, yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarından
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personellerinden Giriş Sınavı Komisyonu üyesi ola-
rak yararlanılabilir. Bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(3) Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınav-
larda görev alamaz.

Giriş Sınavı Komisyonunun görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu; yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde

yazılı sınav sorularının hazırlanması veya hazırlatılması, sınavın yürütülmesi ve cevapların de-
ğerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması
ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oy-
lama sırasında çekimser oy kullanılamaz.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu,  giriş sınavı ile ilgili gerekli yazışmaların

yapılması, gerekli şartları taşıyan adayların başvuru evrakının kabulü ve kaydı, aday listelerinin
hazırlanması ve ilan edilmesinin sağlanması, adayların T.C. kimlik numaraları, ad ve soyadları
ile KPSS puanlarının doğruluğunun ÖSYM’ye ait internet sitesinden kontrol edilmesi, başvu-
rulara ilişkin olarak yapılan itirazların yedi gün içerisinde sonuçlandırılması hususlarını yürütür. 

(2) Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde, sınava girme hakkı kazanan adaylara fo-
toğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi
yer alır. Adaylar, sınav giriş belgelerini sınav saatine kadar elden teslim alırlar. Sınav giriş bel-
gesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

Yazılı sınav konuları
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:
a) Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler.
b) Kurumun görev alanına ait bilgiler ile anayasa, idare ve insan hakları hukuku.
c) Genel kültür ve genel yetenek.
(2) Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin değerlendirme aşağıdaki konular ara-

sından yapılır:
a) İktisat grubu:
1) Mikro ve makro iktisat.
2) İktisat politikası.
3) Türkiye ekonomisi.
4) Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.
b) Maliye grubu:
1) Kamu maliyesi.
2) Bütçe ve bütçe politikası, Türk bütçe sistemi.
3) Vergi hukuku ve Türk vergi sisteminin genel esasları.
4) Maliye politikası.
c) Hukuk grubu:
1) Anayasa hukuku ve anayasa yargısı.
2) İdare hukuku ve idari yargı.
3) İnsan hakları hukuku.
4) Ceza hukuku (genel hükümler).
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5) Medeni hukuk (başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku).
6) Borçlar hukuku (genel hükümler).
ç) Kamu yönetimi grubu:
1) Yönetim bilimi ve Türk kamu yönetimi.
2) Siyaset bilimi.
3) Personel yönetimi.
4) Mahalli idareler.
5) Türk siyasi tarihi.
(3) Lisans eğitimine ait mesleki bilgilerin değerlendirilmesi mezun olunan bölümlerin

müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konularından yapılır.
(4) Yazılı sınav sorularının, konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye

tâbi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.
(5) Sınav sorularının % 50’si lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 30’u Kurumun

görev alanına ait bilgiler ile anayasa, idare ve insan hakları hukukundan, % 20’si ise genel
kültür ve genel yetenek konularından hazırlanır.

Yazılı sınavın yapılış şekli, değerlendirilmesi ve sözlü sınava çağırma
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde aşağıda belirtilen esaslar

uygulanır:
a) Yazılı sınava, başvuran adaylardan KPSS puan türü itibarıyla en yüksek puana sahip

olan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar
aday Kurumun internet sitesinde duyurulmak suretiyle çağrılır. Atama yapılacak kadro sayısının
öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, sınava çağrılacak aday sayısı da
ayrı ayrı hesaplanır. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

b) Yazılı sınav, klasik usulde veya test şeklinde yapılır.
c) Sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde

gizliliğe riayet edilir. Hazırlanan sorular, zarflar içerisine konularak kapatılıp imzalanmak su-
retiyle Giriş Sınavı Komisyonu başkanı tarafından muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların
huzurunda açılır.

ç) Yazılı sınav,  Giriş Sınavı Komisyonu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında, Kurum
Başkanı tarafından görevlendirilen salon başkanı ve görevlilerinin nezaretinde yapılır.

d) Yazılı sınav puanı, sınavın klasik usulde yapılması halinde Giriş Sınavı Komisyonu
başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak
suretiyle tespit edilir.

e) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması şarttır.
f) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı ve her adayın kullandığı cevap

kâğıdı sayısı tutanakla tespit edilir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak
kapatılıp mühürlendikten sonra Giriş Sınavı Komisyonu başkanına teslim edilir.

g) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilen-
ler hakkında tutanak düzenlenir ve bunların sınavları geçersiz sayılır.

ğ) Tutanaklar salon başkanı ve görevliler tarafından imzalanır.
h) Yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati, Kurumun resmî internet

sitesinde ve hizmet binasında ilan edilir; bu hususlar adaylara ayrıca posta yoluyla bildirilmez.
(2) Giriş sınavının yazılı kısmının ÖSYM, üniversiteler ya da diğer kamu kurum ve

kuruluşlarına yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar Kurum ve ilgili kuruluş ara-
sında imzalanacak protokolle belirlenir.

Sözlü sınav ve değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sınavda

başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının
dört katı kadar aday, Kurumun resmî internet sitesinde ve hizmet binasında duyurulmak sure-
tiyle çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
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(2) Giriş sınavının sadece sözlü yapılması halinde, sözlü sınava çağırılacak adaylardan
KPSS puan türü itibarıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere atama yapı-
lacak kadro sayısının dört katı kadar aday, Kurumun resmi internet sitesinde ve hizmet bina-
sında duyurulmak suretiyle çağırılır. KPSS puan türü itibariyle sıralamadaki en son adayın al-
dığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağırılır. 

(3) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi
durumunda, sınava çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.

(4) Sözlü sınav, adayların;
a) 11 inci maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(5) Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli

puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir
ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir
kayıt sistemi kullanılmaz.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Sözlü giriş sınav sonucu, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak başarı listesi
hazırlanır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı
MADDE 14 – (1) Başarı sıralaması; yazılı sınav yapıldığı takdirde yazılı ve sözlü sı-

navlarda alınan puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle, yalnızca sözlü sınav ya-
pılması durumunda ise sözlü sınav puanlarına göre belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği
durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS
puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

(2) Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya ko-
nulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; giriş sınavında başarılı olmak şartıyla
atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Giriş Sınavı Komisyonunca belirle-
necek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

(3) Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı sıra-
lamasına göre oluşturulan liste, Başkan tarafından onaylandıktan sonra Kurumun resmî internet
sitesinde ve Kurumun hizmet binasında ilan edilir. Ayrıca, asıl ve yedek listede yer alan adaylara
yazılı olarak bildirilir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için kazanılmış hak teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Atanma ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 15 – (1) Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki

belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.
b) Altı adet vesikalık fotoğraf.
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı.
Uzman yardımcılığına atanma
MADDE 16 – (1) Giriş sınavını asıl olarak kazananların, tebligatta belirtilen süre içinde

15 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durum-
larına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.
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(2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içerisinde geçerli bir
mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin ve gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyen-
lerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da her-
hangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, sınav sonuçlarının ilanından iti-
baren üç ayı geçmemek kaydıyla yeniden yapılacak giriş sınavının ilan tarihine kadar yedek
aday listesinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(4) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların
sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; yapılmış olsa dahi atama işlemi iptal
edilir.

(5) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıkla-
rına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Uzman yardımcılığı süresi
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
(2) Üç yıllık sürenin hesaplanmasında, aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık ve

refakat izinlerinin üç ayı aşan kısmı dikkate alınmaz.
Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile

21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Me-
murların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim ve staja
tabi tutulur.

(2) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için İnsan Kaynaklarından sorumlu birimce
diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve
yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.

(3) Çalışma ve yetiştirme planı;
a) Uzman yardımcılarına, Kurumun görev alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli ta-

nım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün ka-
zandırılmasını,

b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-
mesini, bunun için uzman yardımcılarının birimler arasında rotasyona tabi tutulmasını,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri konularında gerekli
bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,
d) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,
e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,
f) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesini,
g) Yurt içi veya yurt dışında görevleri ile ilgili konferans, seminer ve benzeri program-

lara katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını,
ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilerek mesleki bilgilerinin artırılması ile

uygulama yeteneği kazandırılmasını,
sağlamaya yönelik programları kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi

Uzmanlık tezinin belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Uzman yardımcıları, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda uz-

manlık tezi hazırlar.
(2) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri

hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresini izleyen
bir ay içinde, üç farklı tez konusunu belirleyerek İnsan Kaynaklarından sorumlu birime bildirir.
Uzman yardımcılarının belirledikleri tez konuları Başkanın onayına sunulur. Verilecek onay
ile tez konusu kesinleşmiş olur.
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(3) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde uzman yardımcısı, İnsan Kaynakların-
dan sorumlu birimin önerileri doğrultusunda yedi gün içerisinde yeni bir tez konusu belirler.
Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur. 

(4) Kesinleşen tez konusu, uzman yardımcısına tebliğ edilir.
Uzmanlık tezinin hazırlanması ve tez danışmanı
MADDE 20 – (1) Uzmanlık tezinin, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara

uygun olarak hazırlanması, uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerile-
rini içermesi,  başka bir kurum veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka
bir ad altında hazırlanmamış olması ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Aksi du-
rumun tespiti halinde tez başarısız sayılır.

(2) Tez danışmanı, tez konusunun belirlenmesini izleyen iki ay içerisinde, Kurul üyeleri,
başkan yardımcıları, hizmet birimi koordinatörleri, Kurumda görev yapan uzmanlar veya üni-
versitelerde görevli öğretim elemanları ya da tez konusuyla ilgili ihtisas sahibi ve lisansüstü
eğitim yapmış kamu görevlileri arasından uzman yardımcısının da görüşü alınarak Başkanlık
tarafından belirlenir. 

(3) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Kurumca gereken imkân
ve kolaylıklar sağlanır.

(4) Tezler, akademik ve bilimsel tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanır.
Uzmanlık tezinin teslimi
MADDE 21 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde

hazırlanarak İnsan Kaynaklarından sorumlu birime teslim edilir.
(2) Birinci fıkradaki bir yıllık sürenin hesaplanmasında, aylıksız izinde geçirilen süreler

ile hastalık ve refakat izinlerinin üç ayı aşan kısmı dikkate alınmaz.
(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardım-

cılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak kaydıyla ek süre verilir. Bu süre için-
de de tezlerini sunmayanlar hakkında 28 inci madde hükmü uygulanır.

Tez değerlendirme komisyonu
MADDE 22 – (1) Tez Değerlendirme Komisyonu; Kurul üyeleri ve Kurum personeli

ile ihtiyaç görülmesi halinde öğretim elemanları ve alanında uzman kişiler arasından Başkan
tarafından belirlenecek üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Tez danışmanı komisyonun asıl üye-
leri arasında yer alır. Komisyon başkanı Kurum Başkanı tarafından belirlenir. Asıl üyelerin
mazeretleri nedeniyle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Ko-
misyona katılırlar.

(2) Tez Değerlendirme Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşle-
rinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının
katıldığı sınavlarda görev alamaz.

(3) Tez Değerlendirme Komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar
alır.

Tezin değerlendirilmesi ve sözlü savunma
MADDE 23 – (1) Uzmanlık tezleri, İnsan Kaynaklarından sorumlu birimce değerlen-

dirilmek üzere en geç on beş gün içerisinde Tez Değerlendirme Komisyonu üyelerine gönderilir.
Üyeler, tezleri en geç iki ay içerisinde inceler.

(2) İnsan Kaynaklarından sorumlu birim tarafından Başkan veya Başkan Yardımcısı
onayı ile tespit edilen tarihte, uzman yardımcısı komisyon huzurunda tezini sözlü olarak savu-
nur.

(3) Komisyon, sözlü savunmayı da göz önüne alarak tezi başarılı ya da başarısız şek-
linde değerlendirir. Komisyon üyeleri, oylarını başarılı ya da başarısız şeklinde kullanır ve bu
durum tutanakla tespit edilir.

(4) Tezin başarısız kabul edilmesi halinde komisyon tarafından her bir üyenin yapmış
olduğu değerlendirmeyi ve tezin başarısız sayılma gerekçelerini içeren bir rapor tanzim edilir.

(5) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan uzman yardımcısının tezi
başarısız sayılır.
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Tezin başarısız bulunması
MADDE 24 – (1) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, değerlendirme raporunda

yer verilen hususlara uygun olarak aynı tezi düzelterek sunması veya yeni bir tez hazırlaması
için Tez Değerlendirme Komisyonu kararıyla bir defaya mahsus olmak şartıyla altı ayı aşma-
mak üzere ek süre verilir. İkinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler hakkında 28 inci
madde hükmü uygulanır.

(2) Düzeltilen veya yenilenen tezlerin değerlendirilmesi 23 üncü maddede belirtilen
usul ve esaslara göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlilik Sınavı

Yeterlilik sınavı komisyonu
MADDE 25 – (1) Yeterlilik Sınavı Komisyonu; Başkan tarafından Kurul üyeleri ve

Kurum personeli arasından veya Kurum dışından biri başkan olmak üzere belirlenecek beş asıl
ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin mazeretleri nedeniyle komisyona katılamamaları ha-
linde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

(2) Yeterlilik Sınavı Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin,
üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı
sınavlarda görev alamaz.

(3) Yeterlilik Sınavı Komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
Yeterlilik sınavı
MADDE 26 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, aylıksız izinde geçi-

rilen süreler ile hastalık ve refakat izinlerinin üç ayı aşan kısmı hariç olmak üzere, adaylıkta
geçen süre dâhil Kurumda en az üç yıl fiilen çalışmış olması kaydıyla yeterlilik sınavına gir-
meye hak kazanır.

(2) Yeterlilik sınavı yalnızca yazılı sınavdan oluşur.
(3) Yeterlilik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç üç ay içinde Yeterlilik Sınavı Ko-

misyonu tarafından yapılır. Yeterlilik sınavı, Kurumun mevzuatı ile Kurumun görev alanına
giren konulardan yapılır. Yeterlilik sınavının tarihi en az bir ay önceden uzman yardımcılarına
yazılı olarak bildirilir.

(4) Sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanağa bağlanır. Sınav başarı notu,
Yeterlilik Sınav Komisyonu üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalamalarının alınması
ile belirlenir.

(5) Adayın başarılı sayılması için üyelerin verdiği notların aritmetik ortalamasının yüz
puan üzerinden en az yetmiş puan olması şarttır.

(6) Yeterlilik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde ge-
çerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, altı ay içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir. İkinci sınavda başarılı olamayan veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 28 inci
madde hükmü uygulanır.

(7) Yeterlilik sınavı sonunda, Yeterlilik Sınav Komisyonu başkanı, her üyenin verdiği
notu gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu Başkanlığa bildirir. Sonuçlar,
Başkanın onayından sonra ilgililere tebliğ edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Uzmanlığa Atanma ve Eğitim

Uzmanlık için aranan şartlar ve atanma
MADDE 27 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Uzmanlık tezinin kabul edilmesi,
b) Yeterlilik sınavında başarılı olması,
c) Yeterlilik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlilik sınavından itibaren en geç iki

yıl içerisinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliliği bakı-
mından ÖSYM Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan
başka bir belgenin ibraz edilmesi,

şartları aranır.
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(2) Birinci fıkradaki şartları sağlayan uzman yardımcıları Başkan tarafından durumla-
rına uygun uzman kadrosuna atanır.

Başarısızlık hali
MADDE 28 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-

ladıkları tezleri de kabul edilmeyenler ile ikinci kez yapılan yeterlilik sınavında da başarı gös-
teremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ve süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını ye-
rine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun me-
mur unvanlı kadrolara atanır.

Hizmet içi eğitim
MADDE 29 – (1) Kurum, uzman ve uzman yardımcıları için hizmet içi eğitim prog-

ramları düzenleyebilir.
(2) Eğitimler Kurum personeli tarafından verilebileceği gibi ihtiyaç duyulması halinde

konusunda uzman kişilerden de eğitimci olarak faydalanılabilir.
(3) Uzman ve uzman yardımcıları Kurumca uygun görülen kurum dışı kurs, sertifika

programı ve benzeri nitelikteki eğitimlerden yararlandırılabilir.
Yurt dışı eğitimi
MADDE 30 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek
Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çer-
çevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim yapmak
amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları

Uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 31 – (1) Uzmanlar istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda

aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) İlgili mevzuatla Kuruma verilmiş olan görevleri yürütmek ve Kurum tarafından yü-

rütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak.
b) Kurumun görev alanına giren mevzuatı takip etmek, bu mevzuatın geliştirilmesi ile

ilgili çalışmalar yapmak ve uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildir-
mek, mevzuat taslaklarının hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak.

c) Kurumun görev alanı çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, proje hazırlamak.
ç) Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, kurum

içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak.
d) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek,

gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yap-
mak.

e) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
f) Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
(2) Uzman yardımcıları, amirleri ve refakatinde çalıştıkları uzmanlar tarafından ilgili

mevzuat çerçevesinde kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.
(3) Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca, Kanun ve diğer mevzuatla Kuruma verilen in-

celeme, araştırma, ziyaret ve rapor hazırlama görevlerinin ifasında, Başkanın yetkilendirmesi
halinde uzman ve uzman yardımcıları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel
kişilerden ilgili bilgi ve belgeleri istemeye, incelemeye ve bunların örneklerini almaya, ilgili-
lerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan
kişilerin bulundukları yerleri ziyaret etmeye, buralarda inceleme yapmaya ve gerekli tutanakları
düzenlemeye yetkilidir.

(4) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin ilgili mevzuat hükümleri çer-
çevesinde yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.
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Uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları
MADDE 32 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, verilen görevleri mevzuata uygun

olarak süresi içinde yerine getirir.
(2) Uzmanlar, görevli bulundukları birimin Koordinatörü, Başkan Yardımcısı, Kurul

üyeleri ve İkinci Başkan ile Başkanın; uzman yardımcıları ise refakatinde bulundukları uzman,
görevli bulundukları birimin Koordinatörü, Başkan Yardımcısı, Kurul üyeleri, İkinci Başkan
ile Başkanın gözetim ve denetiminde çalışır.

(3) Yapılacak işin niteliği, kapsamı ve süresinin birden fazla uzman veya uzman yar-
dımcısının birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde, kıdemli uzmanın koordinasyonunda yapılır.
Aynı kıdeme sahip uzmanlar arasında ise yeterlilik sınavının sıralaması esas alınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uzmanlığa yeniden atama
MADDE 33 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Kurumdaki

görevinden ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, Kurumca uygun görülmesi halinde, boş
kadro ve ihtiyaç durumuna göre durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

İtiraz
MADDE 34 – (1) Giriş sınavı ile tez ve yeterlilik sınavının uygulanmasına ve sonuç-

larına yedi iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre Giriş Sınavı Komisyonu, Tez
Değerlendirme Komisyonu veya Yeterlilik Sınavı Komisyonu tarafından yedi iş günü içinde
sonuçlandırılır ve karar iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgiliye tebliğ edilir.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikle düzenlenen konulara ilişkin olarak gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu veya belge ibraz ettiği tespit edilenlerin ataması yapılmaz; ataması yapılmış
olsa bile atama işlemi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında kanuni işlem
yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 36 – (1) Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına

atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Başarısız olanlar ile başarılı ol-
duğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavı sonuçlarının
ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde elden iade edilir, sınav belgeleri ise dava açma
süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

(2) Uzman yardımcısının tezi hakkında Tez Değerlendirme Komisyonu tarafından dü-
zenlenen belgeler ile yeterlilik sınavı sonucunda Yeterlilik Sınavı Komisyonu tarafından dü-
zenlenen belgeleri özlük dosyalarında saklanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, 18/3/2002
tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine
İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Aday Memurların
Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 38 – (1) 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan

Hakları Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “CIF kıymetine” ibaresi “birim
gümrük kıymetine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/46)

MADDE 1 – 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
(Tebliğ No:2017/22)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, dokuzuncu fıkrası ve on
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış
tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde ayrıca büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ye-
tiştiriciliği işletmelerinde, toplu basınçlı sulama sistemleri için sulama kooperatifleri ve  sulama
kooperatifleri üst birlikleri ile üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine
kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeo-
termal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik
üreten tesislerin yapımı”
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“(9) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, yatırım konula-
rından yenilenebilir enerji yatırımları ile kırsal ekonomik alt yapı yatırımlarından çiftlik faali-
yetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler,  bi-
lişim sistemleri ve eğitimi hariç, son başvuru tarihinde faaliyet süresi üç yılını doldurmamış
tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz. Ayrıca daha
önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde hibe desteğinden
yararlanmış olan tesisler için nihai rapora bağlanma tarihi itibarı ile üç yılını doldurmamış
olanlar Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme veya Tamamlama niteliğinde bu Tebliğ kap-
samında hibe başvurusunda bulunamaz.”

“(13) Niteliği yeni tesis olan başvurular; sadece kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi,
ihtisas/karma/özel organize sanayi bölgeleri ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgele-
rinde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Sera, çelik silo ve soğuk hava depolarında yenilenebilir enerji üretim tesisleri hariç,
tamamlama, kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme için hibe başvurusu yapılması.”

“ö) Daha önce yatırımın niteliği yeni yatırım tesisi veya kısmen yapılmış yatırımların
tamamlanmasına yönelik yatırım olarak hibe desteğinden faydalanan yatırımcının tamamlama
konusunda müracaat etmesi.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 13/9/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÜLKEMİZE KRUVAZİYER GEMİ İLE TURİST GETİREN (A) GRUBU 

SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA 
KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm

Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası
rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile ülkemize turist getiren (A) grubu
seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destekten en az 750 ve daha fazla yolcu

kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile ülkemize yabancı turist getiren (A) grubu seyahat acen-
taları yararlanır.

(2) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportu ile ülkeye giriş yapanlar destek
kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 17/7/2017 tarihli ve 2017/10696 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat
Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),
b) Gemi sertifikası: Kruvaziyer geminin yolcu kapasitesini gösteren belgeyi,
c) Kruvaziyer gemi: Gezi, eğlence ve spor amacıyla önceden belirlenmiş program ve

rotada seyreden, deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun konaklama, yeme, içme, eğlence,
dinlenme, spor etkinlikleri üniteleri bulunan, denize elverişli olan deniz turizmi aracını,

ç) Kruvaziyer limanlar: Ülkemizde kruvaziyer gemilere hizmet veren, yerli ve yabancı
ziyaretçilerin giriş ve çıkış işlemlerini yürüten limanları,

d) Kruvaziyer tur: Bu Tebliğ kapsamındaki kruvaziyer limanlarına, belirli bir programa
göre kruvaziyer gemi ile gerçekleştirilen turistik nitelikteki turu,

e) Kruvaziyer tur programı: Kruvaziyer tur faaliyetini gösteren kruvaziyer geminin baş-
langıç, bitiş ve uğrayacağı limanları tarihleri ile birlikte gösteren programı,

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                11 Kasım 2017 – Sayı : 30237



f) Seyahat acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat
Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat
acentasını,

g) Yolcu manifestosu: Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına
bağlı birim tarafından düzenlenen, adı, ikinci adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, gemi
adı, gemi türü, belge türü, belge harf seri numarası, belge numarası, belge geçerlilik tarihi,
yolcu ve mürettebat olduğu bilgisi, varış zamanı, kimlik numarası gibi bilgileri içeren belgeyi,

ifade eder.
Destek verilecek dönem ve ödeme miktarı
MADDE 5 – (1) Ülkemizde kruvaziyer hizmeti veren limanlara, 26 Eylül 2017 tari-

hinden başlamak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine
sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına getirdiği turist başına
30 (otuz) ABD Doları destek sağlanır.

(2) Aynı tur programı içerisinde kruvaziyer geminin Türk limanlarına birden fazla uğ-
raması durumunda bir turist için seyahat acentasına sadece bir kez ödeme yapılır.

Başvuru süresi
MADDE 6 – (1) Seyahat acentaları; her ay için ayrı ayrı olmak üzere, 2 Nisan 2018 ta-

rihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak
zorundadır.

(2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süre geçtikten sonra yapacakları des-
tekleme başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Başvuruda istenilecek belgeler
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşa-

ğıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur:
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).
b) Seyahat acentası ile kruvaziyer gemi şirketi arasındaki sözleşme örneği.
c) Gemi sertifikası örneği.
ç) Geminin kruvaziyer tipi olduğunu belirten onaylı liman çıkış belgesi.
d) Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığına bağlı birim tarafından

onaylı yolcu manifestosu.
e) Acenta tarafından imzalı ve kaşeli kruvaziyer gemi tur programı.
f) Beyan formu (Ek-2).
g) Aylık hakediş çizelgesi (Ek-3).
ğ) Taahhütname (Ek-4).
h) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-5).
ı) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.
i) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.
(2) Birinci fıkranın (b) bendindeki belgelerde değişiklik veya ilave olmaması halinde

her başvuruda ayrıca istenmez.
(3) Kruvaziyer gemi başvuruları Bakanlığa her ay için ayrı ayrı yapılır.
(4) Bakanlığa verilecek belgelerin yabancı dilde olması durumunda, tercümeleri yeminli

tercümanlar tarafından yapıldıktan sonra Bakanlığa verilir.
Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde seyahat acentaları tarafından

destekleme ödemesinden yararlanmak amacıyla oluşturulan başvuru dosyası Bakanlığa teslim
edilir.

(2) Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının
tespit edilmesi halinde ilgili dosya gerekli düzeltmenin 30 gün içerisinde yapılması amacıyla
gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilir. Belirtilen süre içerisinde usulüne uygun
yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvuru dosyasında, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edil-
mesi halinde Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına
yazılı bildirimde bulunur. Belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan eksiklik, başvuru dosya-
sının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz veya eksikliğin niteliğine göre dosya işlemden kal-
dırılarak seyahat acentasına iade edilir.

(4) Bakanlık incelemesi sonucunda, seyahat acentalarının yolcu sayılarına ilişkin be-
yanlarında tutarsızlık tespit edilmesi halinde, o kruvaziyer gemiye ilişkin beyanda bulunan se-
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yahat acentalarına bu durumun düzeltilmesi için yazılı bildirimde bulunur. Söz konusu tutar-
sızlığa ilişkin düzeltmenin 30 gün içerisinde tamamlanmaması veya tutarsızlığın devam etmesi
halinde o kruvaziyer gemiye ait talep değerlendirmeye alınmaz.

(5) Destek başvuruları, başvuru süresinin bitiminden itibaren değerlendirilir.
(6) Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde

kullanılmak üzere kruvaziyer gemi şirketlerinden ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini
kapsayan seferlere ilişkin bilgileri isteyebilir.

Ödemelere ilişkin usul ve esaslar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık

bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.
(2) Destekleme ödemeleri, kruvaziyer turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş

günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan
döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.

(3) Seyahat acentası, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlı-
ğından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç
yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Ba-
kanlığa ibraz eder.

(4) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alı-
nan yazılardan, destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit
edilmesi halinde Bakanlık tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hakediş tutarının, borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma
ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa başvuru sahibi seyahat acentasına ödeme yapılır. Destek
başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde, borç duru-
munu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma
dağıtım yapılarak gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi se-
yahat acentasına gönderilir.

c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konul-
muşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gön-
derilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haczi koyan kuru-
mun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.
Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

(5) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acenta sayısı,  kruvaziyer
gemi ve turist sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu Maliye Bakanlığına bildirilir.

Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge

verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygula-
nır.

(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit
edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat
acentalarının işlemleri resen durdurulur ve destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acen-
taları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen
belgelerin kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yü-
kümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden
yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar
hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, des-
teklenecek seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihti-
lafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                11 Kasım 2017 – Sayı : 30237



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                11 Kasım 2017 – Sayı : 30237



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                11 Kasım 2017 – Sayı : 30237



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 484)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B)
fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim
ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici
Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca
Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırk-
yedi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmak-

tadır.
Tebliğ olunur.

—— • ——
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMUNDA SÖZLEŞMELİ
PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kuru-

munda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın,
sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Ku-

rumu Kanunu uyarınca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam
edilecek personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 6/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hak-

ları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlan-
mıştır. 

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında; 
a) Başkan: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanını,
b) Kurul: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunu,
c) Kurum: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu, 
ç) Personel: 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 15 inci

maddesinin altıncı fıkrasında düzenlenen sözleşmeli personeli,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeli Personelin Nitelikleri, Başvuruları ile Çalışma Usul ve Esasları

Sözleşmeli personelin nitelikleri
MADDE 5 – (1) Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Kurumda; avukat, sosyolog, psikolog, tabip, uzman tabip, bilgisayar mühendisi,

mütercim-tercüman ve uzman unvanlarında sözleşmeli personel istihdam edilir. Uzman unva-

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                11 Kasım 2017 – Sayı : 30237



nında istihdam edileceklerde öğrenim durumu itibariyle yurt içindeki veya denkliği YÖK ta-
rafından kabul edilmiş yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim
kurumlarının iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tanıtım veya
halkla ilişkiler, ilahiyat, eğitim bilimleri bölümlerinden; diğer unvanlarda çalıştırılacaklarda
ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı aranır.

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı
alt bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmak.

c) Sağlık bakımından atanacağı pozisyon için belirlenen görevleri yapmasına engel hali
bulunmamak.

ç) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Yabancı dil koşulu
MADDE 6 – (1) Uzman unvanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklardan Ku-

rumca belirlenecek yabancı diller için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C)
düzeyinde puan alması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir bel-
geye sahip olması gerekir. Kurumca belirlenecek yabancı dillerin konuşulduğu ülkelerde dört
yıllık eğitim veren kurumlardan mezun olan kişilerden yabancı dil belgesi istenmez. Bu fıkrada
belirtilen yabancı dil bilgisine ilişkin şartlar yabancı uyruklular için aranmaz.

(2) Kurum, sözleşmeli personel alımında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine
göre belirtilen unvan sayısı yerine sözleşmeli olarak çalıştırılacak toplam personel sayısının
en az yarısının yukarıdaki fıkra hükmüne uygun olarak yabancı dil koşulunun sağlanmasını
gözetir.

(3) Mütercim-Tercüman olarak çalıştırılacak sözleşmeli personelin yükseköğretim ku-
rumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmaları ve Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde veya dengi yabancı dil bilgisine sahip
olmaları gerekir.

Sözleşmeli personelin yerleştirilme usulü
MADDE 7 – (1) Kurum, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapı-

lacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katına kadar aday
arasından Kurum tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısına göre sözleşmeli
personel istihdam edebilir.

(2) Kurumca istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak boş sözleşmeli per-
sonel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri,
pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, ko-
nuları ile diğer hususlar yerleştirme veya sınav tarihinden en az 15 gün önce Kurumun ve Dev-
let Personel Başkanlığının resmi internet sitelerinde ilan edilir.

(3) Sınav ve yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçların tes-
piti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumca teşkil edilecek
komisyon sorumludur. Komisyon; yerleştirme yapılacak sözleşmeli personelin atamaya yetkili
amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim
yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş
kişiden teşekkül eder.

(4) Yapılacak sınavlarda, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon
üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu
komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.
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Başvuranlardan istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 8 – (1) Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi

ve belgeler şunlardır:
a) Kişilerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası dışında ayrıca bir bilgi veya belge

istenmez. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla kişilerden
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermeleri talep
edilebilir.

b) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları. 
c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair sağlık raporu beyanı.
(2) Adayların kimlik ve adres bilgilerine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kimlik Payla-

şım Sistemi aracılığıyla araştırılır. Adayların adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin olarak
yazılı beyanlarının doğruluğu ise yetkili adli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit
edilir. 

(3) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır.
Sözleşme imzalanmış olsa bile sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

Yerleştirme işlemleri
MADDE 9 – (1) Yerleştirme işlemleri Kurumca yapılır. Kurumca yapılacak duyuruda

belirtilen süre içerisinde istenilen belgelerin tamamlanması üzerine başvuru sahipleri göreve
başlatılırlar.

(2) İlk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler ol-
maksızın duyuruda ve bu Usul ve Esaslarda belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalama-
yanlar yerleştirme veya atama hakkından feragat etmiş sayılırlar.

Sigorta
MADDE 10 – (1) Personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. 
Personele ödenecek ücret
MADDE 11 – (1) Personele ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli İnsan Hakları

ve Eşitlik Uzmanına ödenen aylık ortalama net tutarı aşmamak üzere Başkan tarafından tespit
edilir.

(2) Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında
ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulmaz.

Sözleşme süresi
MADDE 12 – (1) Personelin sözleşme süreleri mali yılla sınırlıdır.  
Başka işte çalışma yasağı
MADDE 13 – (1) Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir

iş yapamaz.
Görev yeri dışında çalıştırma
MADDE 14 – (1) Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırıla-

maz.
(2) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı

Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen
harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerinde belirtilir.  

İzinler
MADDE 15 – (1) Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet

süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün üc-
retli yıllık izin verilir.
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(2) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta ol-
mak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum
öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz
hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli
kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda,
sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin
süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göre-
mezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

(3) Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam
bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

(4) Sözleşmeli personele isteği üzerine;
a) Eşinin doğum yapması hâlinde, iki gün babalık izni,
b) Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşi-

nin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde üç gün izin,
verilir.
(5) Kamu sağlık hizmeti sunucuları tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için ücretli

hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş gö-
remezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.

Ödemeler
MADDE 16 – (1) Ödemeler her aybaşında peşin yapılır. Ay sonundan önce ayrılma-

larda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye
son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.

Çalışma saat ve süreleri
MADDE 17 – (1) Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan çalışma saat ve

süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır. 
Sözleşmeli personelin sayısı
MADDE 18 – (1) Çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı İnsan Hakları ve Eşitlik

Uzmanı ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının yüzde on beşini
geçemez. 

Hizmet sonu tazminatı
MADDE 19 – (1) Kurumda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz, en az 2 hizmet

yılını tamamlayanlardan;
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli

tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapıl-
ması,

b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,
c) İlgilinin 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,
ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kay-

betmesi, 
d) İlgilinin ölümü,
hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev

yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri
hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu
aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hüküm-
lerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere,
kurumda çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık
brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için he-
saplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.
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(2) Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem taz-
minatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı öde-
mesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm ha-
linde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

(3) Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından,
sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi
veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.

(4) İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme hususları ile uygulamada ortaya çı-
kabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yeniden hizmete alım
MADDE 20 – (1) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleş-

meli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel yeniden hizmete alınır.
Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,
b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden iti-

baren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden
itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunması ge-
rekmektedir. Kurum, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam eder. 

(2) Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme
eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşmenin sona ermesi
MADDE 21 – (1) Personelin;
a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan

anlaşılması,
b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,
c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,
ç) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,
d) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının

veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,
e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu

imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu
örgütlerin propagandasını yapması,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, Kurumca sözleşmesi tek taraflı fes-
hedilir.

(2) Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek ta-
raflı feshedebilir.

(3) Hizmet sözleşmesi, ölüm ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsa-
mında sayılan hallerde kendiliğinden sona erer.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Usul ve Esasları Başkan yürütür.
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/226 

Karar No : 2017/166 

Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Düzenleme Yönetme Bunların 

Hareketlerine Katılma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

30/03/2017 tarihli ilamı ile Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Kanunu'nun 28/1 maddesi gereğince 

1 YIL 3 AY HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 

53/1-a, d, e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) 

(TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Ġbrahim ve Behice oğlu, 28/09/1970 doğumlu, Van, 

Edremit, EminpaĢa Mah./köy nüfusuna kayıtlı ĠLHAMĠ BEKĠRHAN tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ ve karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 8555 

————— 

Esas No : 2010/549 

Karar No : 2017/319 

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/06/2017 

tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS, ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU 

HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a, d, e), YIL VELAYET HAK. VESAYET 

VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Aydın ve 

Arzu kızı, 06/06/1990 doğumlu, Bursa, Osmangazi, Ebu Ġshak Mah./köy nüfusuna kayıtlı 

ÇAĞLA ÇELĠKDAĞ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 8556 

————— 

Esas No : 2007/479 

Karar No : 2017/320 

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

13/06/2017 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince açılan kamu davasının TCK’nun 66/1-e 

maddesi uyarınca DüĢürülmesine karar verilmiĢ olup, Ali ve Sehernaz oğlu, 26/12/1964 doğumlu, 

Van, Çatak, Yukarı Narlıca Mah./köy nüfusuna kayıtlı ĠRFAN KAPLAN tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ ve karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup ilan olunur. 8558 
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Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2015/222 

Karar No : 2017/198 

Sanık : HASAN CUMA, Cuma ve Zübeyde oğlu 1979 Ġdlip doğumlu, Suriye 

Ülkesi nüfusunda kayıtlı olup. 

Suç : Dolandırıcılık 

Suç Tarihi : 03/03/2015 

Karar Tarihi : 04/05/2017 

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı Sanık HASAN CUMA hakkında 

Dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda Sanığın TCK'nın 

157/1, 62/1, 52, 53. maddeleri gereğince 3 YIL 4 AY HAPĠS ve 50.000 TL ADLĠ PARA 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiĢ ve yukarıda kimliği yazılı Sanığın 

bildirdiği adresi yetersiz olması ve yapılan adres araĢtırması sonucu tebligata yarar açık adresi 

tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamıĢ olup, adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

tebliğden itibaren CMK'nın 273. maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya 

baĢka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı baĢvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla 

zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna 

baĢvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilan olunur. 8559 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ĠsmetpaĢa Mahallesinde bulunan aĢağıda ada, parsel ve 

miktarı belirtilen taĢınmaz mal 02.11.2017 tarih ve 214 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 

45. maddesine göre 22.11.2017 tarihinde saat:13:30 ile 15:15’de Belediye Encümen Toplantı 

Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait Ģartname bedeli 

mukabilinde Tahakkuk Tahsilat ġefliğinden alınabilir. 

 

KIZILCAHAMAM BELEDĠYESĠNCE SATIġA SUNULAN ARSALAR 

ADA PARSEL 

M
2
 

YÜZÖLÇÜM MUH. BEDEL 

ĠHALE 

TARĠHĠ SAATĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

731 8 1499,16 125.00.TL+KDV 22.11.2017 13.30 5.622.00 TL 

731 9 1490,31 125.00.TL+KDV 22.11.2017 13.45 5.589.00 TL 

731 10 1534,56 125.00.TL+KDV 22.11.2017 14.00 5.755.00 TL 

731 11 1445,94 125.00.TL+KDV 22.11.2017 14.15 5.423.00 TL 

731 12 1438,15 125.00.TL+KDV 22.11.2017 14.30 5.394.00 TL 

731 13 1357,43 125.00.TL+KDV 22.11.2017 14.45 5.091.00 TL 

731 14 1350,21 125.00.TL+KDV 22.11.2017 15.00 5.064.00 TL 

731 15 1493,59 125.00.TL+KDV 22.11.2017 15.15 5.600.00 TL 

 

Ġlgililere ilan olunur. 9867/1-1 
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KAN BAĞIġÇISI KAZANIM PERSONELĠ, HEMOVĠJĠLANS BĠRĠM YÖNETĠCĠLERĠ, 

FLEBOTOMĠ PERSONELĠ VE EKĠP DOKTORLARI EĞĠTĠM VE DEĞERLENDĠRME 

TOPLANTILARI ALIM ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı için ―Kan BağıĢçısı 

Kazanım Personeli, Hemovijilans Birim Yöneticileri, Flebotomi Personeli ve Ekip Doktorları 

Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Ġhalesi ―alımı Ġdari, Teknik ġartname ve ekleri hükümlerine 

göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile 

satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA‖ 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.  

4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.      

0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 04.12.2017 günü saat 10:00’ a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENĠġEHĠR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 04.12.2017 günü saat 15:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA) 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 Sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır. 

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 9792/1-1 

—— • —— 
GAYR-Ġ MENKULLER SATILACAKTIR 

Orhangazi Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aĢağıda listesi bulunan 2 adet gayr-i menkul 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü Ġhale suretiyle satılacaktır. 

2 - Bu husustaki ihale 22/11/2017 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında 

yapılacaktır. 

3 - SatıĢı yapılacak gayr-i menkuller; 

 

S. 

No Mahallesi 

Ada/ 

Parsel M² 

Taktir Edilen 

M² Fiyatı 

(TL) 

Muhammen 

Bedel 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

Garanti 

Teminat 

(TL) 

1 
Arapzade 

(Arsa) 
474/44 165,00 196,97 32.500,00 1.000,00 10.000,00 

2 
Muradiye 

(Tarla) 
79/23 183.425,00 90,00 16.508.250,00 495.247,50 3.000.000,00 

 

4 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan 

Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda 

belirtilen % 3’lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek Ģarttır. 

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır. 

6 - Her bir taĢınmaz satıĢı ihale Ģartnamesi 500,00 TL karĢılığı, Camikebir Mahallesi, 

Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın 

alınabilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne teslim etmelidir. 9769/1-1 
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BÜTÜNLEġĠK VERĠ ĠġLEME DEPOLAMA, SANALLAġTIRMA VE SUNUCU  

PLATFORMU DONANIMI ARTTIRIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı BütünleĢik Veri ĠĢleme 

Depolama, SanallaĢtırma ve Sunucu Platformu Donanımı Arttırımını teknik Ģartnamesine ve 

NUTANIX Markasına, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartnamesinin ve Markasının, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 20/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9802/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR SĠSTEM YAZILIMI VE DONANIM  

MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire 

BaĢkanlığı (II) ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Sistem Yazılımı ve Donanım Malzemelerinden; 

BiliĢim Ürünlerinden Yük Dengeleme Cihazının Citrix veya F5 Markasına, Sunucu Sistemlerinin 

Dell, Fujitsu veya HP markalarından herhangi birine, Anahtar (Switch) ve Optic Arayüz 

Modülünün Cisco Markasına, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemlerinin Cisco veya McAfee 

markalarından birine, SanallaĢtırma Yazılım Lisanslarının VMware Markasına, Yeni Nesil 

Güvenlik Duvarının Checkpoint Markasına, ĠĢ Ġstasyonunun ise Dell, Fujitsu, HP veya Lenovo 

markalarından herhangi birine ve teknik Ģartnamesine, diğer ürünlerin ise teknik Ģartnamesine, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, Muhtelif Cins ve Miktar Sistem Yazılımı ve Donanım Malzemelerinin teknik 

Ģartnamesinin ve istenilen markalarının, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 22/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9803/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR KESĠNTĠSĠZ GÜÇ KAYNAĞI,  

AKÜ VE SOĞUTMA FANI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire BaĢkanlığı 

(II) ihtiyacı muhtelif cins ve miktar kesintisiz güç kaynağı, akü ve soğutma fanı teknik Ģartnamesi 

ile kesintisiz güç kaynağı Vertiv (Emerson, Masterguard) markasına, akü Yuasa markasına uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, markaları, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9804/1-1 
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4 KALEM ARAÇ MUAYENE EKĠPMANI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

ĠçiĢleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı 4 Kalem Araç Muayene Ekipmanı, malzeme listesinde yer alan 

marka/modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

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

Malzemenin Cinsi 

Ġhale Evrak Bedeli (Birden Fazla 

Kısıma Katılım Ġçin 130,00 TL) 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

EGZOZ GAZI EMĠSYON 

ÖLÇÜM CĠHAZI 
1. Kısım 130,00 TL 21.11.2017 

SEYYAR EL TĠPĠ FREN 

TEST CĠHAZI 
2. Kısım 130,00 TL 21.11.2017 

FAR AYAR CĠHAZI 3. Kısım 130,00 TL 21.11.2017 

LASTĠK DIġ DERĠNLĠĞĠ 

ÖLÇME CĠHAZI 
4. Kısım BEDELSĠZ 21.11.2017 

 
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale dokümana bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, malzeme listesinde belirtilen marka/modellerinden birine, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale 

ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.11.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik 

Ģartnamesine/özelliklerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9805/1-1 
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1 ADET MERKEZĠ STERĠLĠZASYON SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Yatırım 

Harcamaları ġube Müdürlüğü ihtiyacı "1 Adet Merkezi Sterilizasyon Sistemi", Ofisimiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek 

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

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24/11/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9806/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR SARF MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü ihtiyacı 

muhtelif cins ve miktar sarf malzemesi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen 

marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

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

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve istenen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6-Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9807/1-1 
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OFĠS ĠġYERLERĠ SATILACAKTIR 

Edirne İli İpsala Belediye Başkanlığından: 

1 - Ġhale konusu olan iĢin niteliği, yeri ve miktarı: 

Edirne Ġli, Ġpsala Ġlçesi Saraçilyas Mahallesi 146 ada,104 parselde bulunan, mülkiyeti 

Ġpsala Belediyesine ait Kapalı Pazaryerindeki 47 (kırkyedi) adet ―Ofis ĠĢyerlerinin‖ 28/11/2017 

tarihinde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satıĢ 

ihalesi iĢidir. 

2 - ġartname ve eklerinin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı: 

ġartname ve ekleri, Ġpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 5 

adresindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünde Müdür V. Belgin GĠRGĠNOL’dan, 100.-TL bedel 

ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 

Ġhale, Ġpsala Belediyesinin Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 2 adresindeki 

Belediye Düğün Salonunda 28/11/2017 tarih ve Saat: 10:00’da, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince yapılacaktır. 

4 - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: 

 

SIRA NO BLOK KAPI NO M2’SĠ MUHAMMEN BEDEL GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

  1 A 3 39 135.000.-TL 4.050.-TL 

  2 A 4 39 135.000.-TL 4.050.-TL 

  3 A 5 39 135.000.-TL 4.050.-TL 

  4 A 7 17   65.000.-TL 1.950.-TL 

  5 A 8 16   60.000.-TL 1.800.-TL 

  6 A 10 25   85.000.-TL 2.550.-TL 

  7 A 11 25   90.000.-TL 2.700.-TL 

  8 A 14 27   75.000.-TL 2.250.-TL 

  9 A 15 27   75.000.-TL 2.250.-TL 

10 A 16 27   75.000.-TL 2.250.-TL 

11 A 18 17   60.000.-TL 1.800.-TL 

12 A 19 16   55.000.-TL 1.650.-TL 

13 A 20 25   80.000.-TL 2.400.-TL 

14 A 21 25   80.000.-TL 2.400.-TL 

15 A 22 25   80.000.-TL 2.400.-TL 

16 B 2 68 215.000.-TL 6.450.-TL 
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SIRA NO BLOK KAPI NO M2’SĠ MUHAMMEN BEDEL GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

17 B 10 30 100.000.-TL 3.000.-TL 

18 B 11 21   75.000.-TL 2.250.-TL 

19 B 12 22   75.000.-TL 2.250.-TL 

20 B 13 19   70.000.-TL 2.100.-TL 

21 B 14 21   70.000.-TL 2.100.-TL 

22 B 15 21   75.000.-TL 2.250.-TL 

23 B 16 27   90.000.-TL 2.700.-TL 

24 B 17 29   85.000.-TL 2.550.-TL 

25 B 18 25   75.000.-TL 2.250.-TL 

26 B 19 28   85.000.-TL 2.550.-TL 

27 B 20 28   90.000.-TL 2.700.-TL 

28 B 21 27   90.000.-TL 2.700.-TL 

29 B 22 28   85.000.-TL 2.550.-TL 

30 B 23 25   80.000.-TL 2.400.-TL 

31 B 24 27   80.000.-TL 2.400.-TL 

32 B 25 27   85.000.-TL 2.550.-TL 

33 B 26 115 285.000.-TL 8.550.-TL 

34 B 27 59 150.000.-TL 4.500.-TL 

35 B 28 52 135.000.-TL 4.050.-TL 

36 B 29 52 140.000.-TL 4.200.-TL 

37 B 30 55 190.000.-TL 5.700.-TL 

38 C 2 67 150.000.-TL 4.500.-TL 

39 C 3 67 150.000.-TL 4.500.-TL 

40 C 4 67 150.000.-TL 4.500.-TL 

41 C 5 67 150.000.-TL 4.500.-TL 

42 C 6 68 162.000.-TL 4.860:-TL 

43 C 8 14   40.000.-TL 1.200.-TL 
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SIRA NO BLOK KAPI NO M2’SĠ MUHAMMEN BEDEL GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

44 C 9 23   62.000.-TL 1.860.-TL 

45 C 10 26   67.000.-TL 2.010.-TL 

46 C 11 32   81.000.-TL 2.430.-TL 

47 C 14 66 142.000.-TL 2.260.-TL 

 

5 - Ġsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu: 

5.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri: 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküleri, 

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

5.1.c) Geçici teminatın ödendiğine iliĢkin belge veya teminat mektubu, geçici teminat 

nakit olarak Ġpsala Belediye BaĢkanlığı T.C. Ziraat Bankası Ġpsala ġubesi 

―TR980001000418087477455016‖ IBAN No’lu hesabına yatırılacaktır. 

5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5.1.e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun noter onaylı iĢ ortaklığı beyannamesi, 

5.1.f) Ġpsala Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira, Su vb.) olmadığına dair Ġpsala 

Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden, (ihaleye katılım dosyasının belediyemize sunulduğu 

tarihte) alınmıĢ belge. 

5.1.g) Ġhale dokümanının satın alındığını gösteren vezne makbuzu. 

5.1.h) Türkiye’de Tebligat için adres göstermeleri. 

6 - Yapancı istekliler ihaleye katılamayacaklardır. 

7 - Açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, Ġhale Katılım Dosyalarının hangi tarih ve 

saate kadar nereye verileceği: 

Ġhale Katılım Dosyaları, ihale tarihinden bir gün önce 27/11/2017 tarihi, saat: 17.30’a 

kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Müdür V. Belgin GĠRGĠNOL’a teslim edilecektir. 

Ġlan olunur. 9750/1-1 
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ORMAN EMVALLERĠ SATILACAKTIR 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden: 

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 23.11.2017 

Saati 13:30 

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GEREDE ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri GEREDE OĠM 

Sıra 

No Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Adet M3/Ster/K 

1 Çapaklı SD. 
2.Sn.Nb.Kl. 

Karaçam Tomruk  
0 160 3 300,00 1.440,00 

2 Muhtelif 
2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam 

Tomruk  
0 240 5 350,00 2.520,00 

3 
Merkez Depo 

SD. 

2.Sn.Nb.Kl. Göknar 

Tomruk  
968 581,454 10 300,00 5.233,00 

4 Muhtelif 
2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam 

Tomruk  
80 367,703 9 370,00 4.082,00 

5 
Merkez Depo 

SD. 

2.Sn.Ub.Ġn. Sarıçam 

Tomruk  
0 150 3 320,00 1.440,00 

6 Muhtelif 
2.Sn.Ub.Kl. Göknar 

Tomruk  
1436 1649,741 22 320,00 15.836,00 

7 
Merkez Depo 

SD. 

2.Sn.Ub.Ġn. Göknar 

Tomruk  
741 301,305 4 300,00 2.713,00 

8 Muhtelif 
3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam 

Tomruk  
0 125 5 250,00 940,00 

9 
Merkez Depo 

SD. 

3.Sn.Kb.Ġn. Sarıçam 

Tomruk  
0 10 1 220,00 66,00 

10 Muhtelif 
3.Sn.Kb.Kl. Göknar 

Tomruk  
109 109,537 4 240,00 789,00 

11 
Merkez Depo 

SD. 

3.Sn.Kb.Ġn. Göknar 

Tomruk  
70 33,53 2 220,00 221,00 

12 Çapaklı SD. 
3.Sn.Nb.Kl. 

Karaçam Tomruk  
0 360 7 250,00 2.700,00 

13 Çapaklı SD. 
3.Sn.Nb.Ġn. Karaçam 

Tomruk  
0 690 15 230,00 4.761,00 

14 Cemaller SD. 
3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam 

Tomruk  
0 450 9 270,00 3.645,00 
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Sıra 

No Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Adet M3/Ster/K 

15 Muhtelif 
3.Sn.Nb.Ġn. Sarıçam 

Tomruk  
0 870 20 240,00 6.264,00 

16 Muhtelif 
3.Sn.Nb.Kl. Göknar 

Tomruk  
0 1710 36 260,00 13.338,00 

17 Muhtelif 
3.Sn.Nb.Ġn. Göknar 

Tomruk  
5875 2598,337 53 240,00 18.707,00 

18 Muhtelif 
3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam 

Tomruk  
0 500 10 290,00 4.350,00 

19 Cemaller SD. 
3.Sn.Ub.Ġn. Sarıçam 

Tomruk  
0 150 3 260,00 1.170,00 

20 Çapaklı SD. 
3.Sn.Ub.Kl. Göknar 

Tomruk  
0 30 1 260,00 234,00 

21 Muhtelif 
3.Sn.Ub.Kl. Göknar 

Tomruk  
0 460 10 280,00 3.864,00 

22 Muhtelif 
3.Sn.Ub.Ġn. Göknar 

Tomruk  
0 200 4 260,00 1.560,00 

23 Çapaklı SD. 
Karaçam Maden 

Direği  
0 90 3 190,00 513,00 

24 Muhtelif 
Sarıçam Maden 

Direği  
0 300 10 190,00 1.710,00 

25 Muhtelif 
Göknar Maden 

Direği  
0 180 6 190,00 1.026,00 

26 
AktaĢ 165 

RMP. 

Sarıçam Kağıtlık 

Odun (m3)  
31 11,888 1 150,00 53,00 

27 113 Rampa 
Sarıçam Kağıtlık 

Odun (m3)  
50 14,435 2 150,00 64,00 

28 Muhtelif 
Sarıçam Kağıtlık 

Odun (m3)  
0 610 14 180,00 3.294,00 

29 Muhtelif 
Karaçam Kağıtlık 

Odun (m3)  
0 180 6 180,00 972,00 

30 Muhtelif 
Göknar Kağıtlık 

Odun (m3)  
2763 977,039 25 180,00 5.276,00 

 
TOPLAM 

  
12123 14109,969 303 7.440,00 108.781,00 
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1 - ĠĢletme Müdürlüğümüz satıĢ yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 303 adet 

parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2 - Ġhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamıĢsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk iĢgününde aynı yer ve saatte yapılır. Ġlandan sonra çalıĢma saati 

değiĢse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3 - Bu satıĢa ait ilan, SatıĢ Öncesi Bilgi Cetveli ve Ģartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr) ĠHALELER bölümünde, ĠĢletme Müdürlüğümüz ve müstakil ġefliklerimizde 

görülebilir. 

4 - MüĢteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. Ġhaleye 

katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale 

saatine kadar ĠĢletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte 

olup, geçici teminatı yatırarak Ġhale BaĢvuru Formunu imzalayanlar Ģartname hükümlerini kabul 

etmiĢ sayılacaktır. 

5 - SatıĢa iĢtirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı SatıĢ ġartnamesinin 3 üncü 

maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satıĢlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar karĢılığı peĢin olarak 

alınacaktır. Vadeli satıĢlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7 - Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satıĢlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peĢin olarak alınacaktır. Vadeli 

satıĢlarda 7 ( Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8 - Dikili ağaç satıĢlarının vadeli açık artırmalı satıĢlarında mal bedelinin % 10’u ile vergi, 

fon ve harçlar peĢin olarak alınacaktır. SatıĢın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 

kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9 - Müsadereli ürün satıĢları peĢin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10 - Vadeli olarak satıĢ yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır. 

11 - Kesin teminatın yatırılması koĢulu ile satıĢ için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 

aylık % 1,2 gecikme faizi peĢin olarak alınacaktır. 

12 - Ġhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) 

değiĢebilecek olup, bu ürünlere iliĢkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün ĠĢletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri SatıĢ Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satıĢları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Adres: 

Telefon: 0 (374) 311 6011 

Fax No: 0 (374) 311 6672 9782/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik 

Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi BaĢvuru Formu 

(http://www.pau.edu.tr/personel), Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu, Askerlik 

Belgesi ile birlikte baĢvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiĢlerini, doçentlik 

belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik 

Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini (yayınlardan birisi baĢlıca araĢtırma eseri 

olarak gösterilecektir) bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 (dört) takım dosyayı ekleyerek 

Rektörlüğe, 

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi BaĢvuru Formu 

(http://www.pau.edu.tr/personel), Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu, Askerlik 

Belgesi ile birlikte baĢvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiĢlerini, doçentlik 

belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik 

Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 

(dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, 

Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde baĢvurmaları 

gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması ve 

belgelendirilmesi Ģarttır. 

Ġlgililere duyurulur. 

 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

Klinik Bilimler Bölümü 
Ağız DiĢ ve Çene 

Radyolojisi 
Profesör 1 1  

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1  

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri 

ĠliĢkileri 
ÇalıĢma Ekonomisi Profesör 1 1  

Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret Profesör 1 1  

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Doçent 1 1  
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TIP FAKÜLTESĠ 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Profesör 1 1  

Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1  

Temel Tıp Bilimleri 
Histoloji ve 

Embriyoloji 
Profesör 1 1  

TURĠZM FAKÜLTESĠ 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Doçent 1 1  

FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON YÜKSEKOKULU 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Ortopedik 

Rehabilitasyon 
Profesör 1 1  

BULDAN MESLEK YÜKSEKOKULU 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD. DER. AÇIKLAMA 

Tasarım Moda Tasarım Doçent 1 1  

Muhasebe ve Vergi 
Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 
Doçent 1 1  

 9815/1-1 

—— • —— 

Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak Ġçin Gerekli Ġlkeler ve BaĢvuru Ölçütlerinde öngörülen koĢulları sağlamıĢ olmak Ģartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere)  

Profesör ve Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını 

belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiĢlerini, öğrenim 

durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, 

Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1 - BaĢvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaĢılabilir. 

 

FAKÜLTE ANABĠLĠM DALI KADRO UNVANI ADEDĠ 

Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Prof. Dr. 2 

Nöroloji Yrd. Doç. Dr. 1 

 9779/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 01.11.2017   Karar No: 7059 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : 3S Kale Enerji Üretim A.ġ. 

• MERKEZĠ ve 

TEBLĠGAT ADRESĠ : Güven Mahallesi Eski Londra Asfaltı Kale Center AVM 

No:89   4/A Güngören ĠSTANBUL  

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 16.06.2015 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.538 hektar  

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLERĠ : Tekirdağ, Ġstanbul 

• PAFTA NUMARASI : F20-a4 

KARAR: 

3S Kale Enerji Üretim A.ġ.’nin Tekirdağ, Ġstanbul illerinde 14.538 hektarlık F20-a4 

paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 9760/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 01.11.2017   Karar No: 7060 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. 

Ltd.  

• MERKEZ ADRESĠ : 20 Howard St. Perth Australia 6000 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Ġran Caddesi Karum ĠĢ Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 No: 427 

Kavaklıdere Çankaya ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 11.03.2015 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.538 hektar  

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠLLERĠ : Tekirdağ, Ġstanbul 

• PAFTA NUMARASI : F20-a4 

KARAR: 

Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.’nin Tekirdağ, Ġstanbul 

illerinde 14.538 hektarlık F20-a4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı 

incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 

 9761/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/328832 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Kırklareli Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe KIRKLARELĠ/MERKEZ 

Adresi 
Kocahıdır Mah. PaĢaçeĢme Cad.    

No: 1 
Tel-Faks 0 (288)214 10 74 

Posta Kodu 39100 E-Mail kirklarelimem@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Ahmet ÇETĠN/ÇETĠN Sosyal Hizmetler 

TaĢımacılık, Tekstil, Metal, Cam, 

Elektrik, Plastik, Gıda ve Muhtelif 

Gereçler Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi 

 

Adresi 

Organize Sanayi Bölgesi GaziosmanpaĢa 

Mah. 23 Sk. No: 21 

ÇERKEZKÖY/TEKĠRDAĞ 

 

T.C. Kimlik No. 37183793382  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2450092121  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
000797  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9835/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/43858 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi 

BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Polis Akademisi BaĢkanlığı Ġl/Ġlçe Ankara/GölbaĢı 

Adresi 
Eymir Mahallesi 49. Sokak 

GölbaĢı/Ankara 
Tel-Faks 0312 462 85 48 - 0312 499 70 61 

Posta Kodu 06834 E-Mail www.pa.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ÖZ-KA Plast Oyuncak San. Tic. 

Ltd. ġti. 
Kadir KARAMAN 

Adresi 

Ġkitelli Organize Sanayi Bölgesi 

Eskop Sanayi Sitesi D Blok No: 13 

BaĢakĢehir/Ġstanbul 

Ġkitelli Organize Sanayi Bölgesi 

Eskop Sanayi Sitesi D Blok No: 13 

BaĢakĢehir/Ġstanbul 

T.C. Kimlik No. 
 

38848568246 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6620083547  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 288990  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9820/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9808/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9794/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9795/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9796/1-1 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9797/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9798/1-1 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9799/1-1 

  



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9800/1-1 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9801/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9775/1-1 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9787/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9788/1-1 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9789/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9790/1-1 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9785/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9786/1/1-1 

 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9786/2/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9809/1-1 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2017 - 208 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.10.2017 - 2960 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi bölgesinde kerpiç konik kubbeli konut geleneğinin mimari 

özelliklerini yansıtabilecek örnek durumdaki yapıların tespit edilmesi ve tescile önerilmesine 

iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2017/2801 sayılı kararına 

istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yatırtepe Mahallesi, Yatırtepe (Tepelimizar) 

Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde, 289 nolu parselde yer alan taĢınmazın 

tescile değer olup olmadığının değerlendirilmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

16.10.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, öneri tescil fiĢi, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yatırtepe Mahallesi, Yatırtepe (Tepelimizar) Höyüğü II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde, 289 nolu parselde yer alan taĢınmazın: 

• 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline,        

• Yapı grubunun ―II. Grup Yapı‖ olarak belirlenmesine,  

• Tapu Müdürlüğünce ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığıdır‖ ve ―II. Grup 

Yapıdır‖ Ģerhlerinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine, 

karar verildi. 9736/1-1 

————— 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2017 - 208 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.10.2017 - 2959 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi bölgesinde kerpiç konik kubbeli konut geleneğinin mimari 

özelliklerini yansıtabilecek örnek durumdaki yapıların tespit edilmesi ve tescile önerilmesine 

iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2017/2801 sayılı kararına 

istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yatırtepe Mahallesi, 296 nolu parselde yer alan 

taĢınmazın tescile değer olup olmadığının değerlendirilmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 16.10.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, öneri tescil fiĢi, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yatırtepe Mahallesi, 296 nolu parselde yer alan taĢınmazın: 

• 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline, 

• Yapı grubunun ―II. Grup Yapı‖ olarak belirlenmesine,  

• Yapının koruma alanının ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada belirtildiği Ģeklide 

belirlenmesine 

• Tapu Müdürlüğünce ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığıdır‖ ve ―II. Grup 

Yapıdır‖ koruma alanında kalan taĢınmazlara da ―Tescilli Yapı Koruma Alanındadır. ġerhlerinin 

Tapu Kütüğünün Beyanlar hanesine kaydedilmesine, 

karar verildi. 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

 
 9737/1-1 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017 - 207 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017 - 2937 ġANLIURFA 

Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, GümüĢyuva Mahallesi, 264 nolu parselde yer alan mülkiyeti 

Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı Kiliseleri Vakfı’na ait, GoloĢlu Mor Doniyel 

(Deyr Metinan) Kilisesi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi talebine iliĢkin Mardin 

BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim ġube 

Müdürlüğü’nün 20.09.2017/17902 sayılı yazısı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 20.10.2017 

tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Mardin ili, Mazıdağı ilçesi, GümüĢyuva Mahallesi, 264 nolu parselde yer alan GoloĢlu 

Mor Doniyel (Deyr Metinan) Kilisesi’nin; 

• 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösteren 

taĢınmazın tesciline,  

• Anıtsal mimarlık özelliği taĢıyan taĢınmazın Yapı grubunun ―I. Grup Yapı‖ olarak 

belirlenmesine,  

• Ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekliyle koruma alanının 

belirlenmesine,       

• Tapu Müdürlüğünce taĢınmaza ait tapu kütüğünün beyanlar hanesine―Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığıdır‖, ―I. Grup Yapıdır‖ ve yapının koruma alanında kalan 

parsellere ise ―Tescilli Yapı Koruma Alanındadır‖ Ģerhlerinin iĢlenmesine,  

karar verildi. 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

 
 9738/1-1 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017 - 207 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017 - 2934 ġANLIURFA 

Mardin ili, Midyat ilçesi, YemiĢli Mahallesi sınırlarında bulunan, YemiĢli Köyü Antik 

YerleĢimi’nin tesciline iliĢkin Mardin Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 04.10.2017/2384 sayılı 

yazısı ekinde bulunan Mardin Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 02.10.2017 tarihli raporu ve eki 

öneri sit alanı haritası, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 20.10.2017 tarihli raporu, konunun 

dosyası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Mardin ili, Midyat ilçesi, YemiĢli Mahallesi sınırlarında bulunan, YemiĢli Köyü Antik 

YerleĢimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden ekli 1/10000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde, I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Mardin Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 02.10.2017 

tarihli raporunda belirtilen içme suyu alt yapı çalıĢmalarının kalan kısımlarının da Mardin Müze 

Müdürlüğü denetiminde yapılmasına, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: 

YemiĢli Köyü Antik YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz, ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar 

sürdürülebilir.  Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

 
 9739/1-1 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017 - 207 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017 - 2938 ġANLIURFA 

Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Büyükayrık Mahallesi, 83 ve 84 nolu parsellerde yer alan 

mülkiyeti özel Ģahsa ait, Mor Gevargis (Deyra MeĢkok) Kilisesi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında 

tescil edilmesi talebine iliĢkin Mardin BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Dairesi 

BaĢkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim ġube Müdürlüğü’nün 08.08.2017/15209 sayılı yazısı, 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 24.10.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, tescil 

fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Büyükayrık Mahallesi, 83 ve 84 nolu parsellerde yer alan Mor 

Gevargis (Deyra MeĢkok) Kilisesi’nin;  

• 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden tesciline,  

• Anıtsal mimarlık özelliği taĢıyan taĢınmazın Yapı grubunun ―I. Grup Yapı‖ olarak 

belirlenmesine,  

• Ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekliyle koruma alanının 

belirlenmesine, 

• Tapu Müdürlüğünce taĢınmaza ait tapu kütüğünün beyanlar hanesine―Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığıdır‖ ―I. Grup Yapıdır‖ ve yapının koruma alanında kalan 

parsellere ise ―Tescilli Yapı Koruma Alanındadır‖ Ģerhlerinin iĢlenmesine,   

karar verildi. 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

 
 9740/1-1 

 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2017 - 208 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.10.2017 - 2961 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi,  Karaköy Köyü sınırları içerisinde bulunan, 2863 sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Karaköy Höyüğü’nün sit 

derecesinin değiĢtirilmesi ve koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 17.10.2017 tarihli raporu ve ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2009/806 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

 ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karaköy Köyü sınırları içerisinde bulunan ve I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen Karaköy Höyüğü'nün üzerinde yaĢam olması nedeniyle sit 

derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiĢtirilmesi ve ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2009/806 sayılı karar eki olan 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda; 

Karaköy Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

 
 9741/1-1 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2017 - 208 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.10.2017 - 2962 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi bölgesinde kerpiç konik kubbeli konut geleneğinin mimari 

özelliklerini yansıtabilecek örnek durumdaki yapıların tespit edilmesi ve tescile önerilmesine 

iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2017/2801 sayılı kararına 

istinaden tespiti yapılan ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karaköy Mahallesi, Karaköy Höyüğü II. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde, 472 ve 473 nolu parsellerde yer alan taĢınmazın 

tescile değer olup olmadığının değerlendirilmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

17.10.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, öneri tescil fiĢi, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karaköy Mahallesi, Karaköy Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı sınırları içerisinde, 472 ve 473 nolu parsellerde yer alan taĢınmazın: 

• 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline,        

• Yapı grubunun ―II. Grup Yapı‖ olarak belirlenmesine,  

• Tapu Müdürlüğünce ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığıdır‖ ve ―II. Grup 

Yapıdır‖ Ģerhlerinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmesine, 

karar verildi. 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

 
 9742/1-1 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 24.10.2017 - 205 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.10.2017 - 2919 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti Ġlçesi, Macunlu Mahallesinde bulunan Macunlu Mağaracık Yolu 

Mevkii Kaya Mezarları'nın tescil edilmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

23.10.2017 tarihli raporu, Halfeti Kaymakamlığı Malmüdürlüğü'nün 19.10.2017/706 sayılı kurum 

görüĢ yazısı, konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi 

ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Macunlu Mahallesi sınırları dâhilinde, bir kısmı 492 nolu 

parsel içerisinde yer alan Macunlu Mağaracık Yolu Mevkii Kaya Mezarları'nın korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları 

gösterildiği Ģekilde 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: 

Macunlu Mağaracık Yolu Mevkii Kaya Mezarları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma 

ve Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsele iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 

 

 
 9743/1-1 



11 Kasım 2017 – Sayı : 30237 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017 - 207 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017 - 2928 ġANLIURFA 

Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yardere Mahallesi’nde bulunan Kurdis Nekropolü ve 

Sarnıçları'nın bulunduğu alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Mardin Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 06.07.2017/1655 sayılı yazısı ve ekinde bulunan Mardin Müze 

Müdürlüğü Uzmanlarının 03.07.2017 tarihli raporu ve eki öneri sit alanı haritası,  Artuklu 

Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü'nün 09.08.2017/1156 sayılı, Karayolları Genel 

Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü'nün 08.08.2017/ E.256361 sayılı, Mardin BüyükĢehir Belediyesi 

Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Koruma ve Uygulama Denetim ġube Müdürlüğü'nün 

22.08.2017/16312 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne yazılan 09.09.2017/E.430068 

sayılı kurum görüĢ yazıları ve ekleri okundu. Kurulumuz Müdürlüğü Uzmanlarının 20.10.2017 

tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

Mardin ili, Artuklu ilçesi, Yardere Mahallesi’nde bulunan Kurdis Nekropolü ve Sarnıçları’nın 

2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni 

ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Kurdis Nekropolü ve Sarnıçları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2017 - 208 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.10.2017 - 2955 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, BaĢbük Mahallesi’nde yapılan kaçak kazıya iliĢkin ġanlıurfa 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.10.2017/1982 tarihli yazısı ve ortaya çıkan arkeolojik 

buluntuların tescil edilmesine iliĢkin ġanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 06.10.2017 tarihli raporu, 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 20.10.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, BaĢbük Mahallesi’nde yapılan kaçak kazı sonucu ortaya çıkan 

BaĢbük Geç Asur YerleĢimi, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı 

özelliği gösterdiğinden ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde ve 

üzerinde günümüz yerleĢim bulunması ve yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; 

BaĢbük Geç Asur  YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5.  Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir  

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine, 

ġanlıurfa Müze Müdürlüğü baĢkanlığında arkeolojik kazı çalıĢmalarının yapılmasına, 

Kaçak kazıya iliĢkin ġanlıurfa Müze Müdürlüğü'nün 06.10.2017 tarihli raporunda gerekli 

yasal soruĢturma baĢlatıldığı anlaĢıldığından ikinci kez yasal soruĢturma açılmasına gerek 

olmadığına,  

karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7041 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında

Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7042 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların

İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7043 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş

Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7044 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Kombine

Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
7045 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının

Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca
Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7046 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İç Güvenlik
Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7047 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm
ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İş Birliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7048 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Meteoroloji ve Hidroloji
Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7049 Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Yönelik Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7050 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Balıkçılık ve
Su Ürünleri Alanında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK
— İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
— Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/46)
— Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek

Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)
— Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda Sözleşmeli Personel İstihdam Edilmesine İlişkin

Usul ve Esaslar

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017 Tarihli ve 7434, 7435, 7436 ve 7437 Sayılı

Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


