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YÖNETMELİKLER

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/12/2014 tarihli ve 29198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz

Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu mad-

desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin aşağıdaki temsilcilerinden oluşur:

a) Tıp Fakültesi bünyesinde daimi statüde görev yapan üç öğretim üyesi.

b) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü bünyesinde daimi statüde görev yapan bir öğretim

üyesi.

c) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde daimi statüde görev yapan bir öğretim

üyesi.

ç) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde daimi statüde görev yapan bir öğretim üyesi.

d) Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde daimi statüde görev yapan bir öğretim üyesi.

e) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyesi bir öğretim üyesi.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun

ön lisans ve yabancı dilde hazırlık programlarında uygulanan kayıt, eğitim, öğretim, sınav ve

değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/12/2014 29198
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundaki birinci

öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim ön lisans programları, çift ana dal ve yabancı dilde

hazırlık programında uygulanan eğitim-öğretim süreçlerinin tanımlanması, kredilendirilmesi,

sınav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14, 43, 44 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: İş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Başkan: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti Başkanını,

c) Bölüm Başkanı: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanlarını,

ç) Diploma Eki: Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilen yet-

kinlik-becerilerin ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin akademik ve mesleki

tanınmasını sağlamaya yönelik yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

d) Dönem not ortalaması: Bir öğrencinin bir dönemde aldığı derslerin yerel kredi de-

ğerleri ve başarı katsayıları çarpımı ile elde edilen değerlerin toplamının, o dönemde alınan

derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen ortalamayı,

e) Genel not ortalaması: Bir öğrencinin almış olduğu derslerin yerel kredi değerleri ve

başarı katsayıları çarpımı ile elde edilen değerlerin toplamının, alınan derslerin kredilerinin

toplamına bölünmesiyle elde edilen ortalamayı,

f) Müdür: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

g) Mütevelli Heyeti: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

ğ) Öğrenci İşleri Birimi: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Biri-

mini,

h) Öğrenci iş yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, ödev, uygu-

lama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi

eğitim-öğretim ve benzeri etkinlikler için öğrenci tarafından harcanan zamanı,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

i) Program Başkanı: Yüksekokul Program Başkanlarını,

j) Yerel Kredi (YK) : Yüksekokul Kredi Sistemini,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

l) Yönetim Kurulu: Yüksekokul Yönetim Kurulunu,

m) Yüksekokul: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunu,

n) Yüksekokul Kurulu: Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokul Kurulunu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğrenim süresi

MADDE 5 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen bir yıl hariç, Yüksekokuldaki

ön lisans programlarının normal süresi iki yıldır.

(2) Azami süre, bir yıl süreli hazırlık sınıfı hariç, dört yıldır. Azami süre içinde mezun

olamayanlar, Mütevelli Heyetinin belirleyeceği öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğre-

nimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda; ders ve sınavlara katılma hariç,

öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Bu

öğrencilerle ilgili işlemler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda yü-

rütülür.

(3) Ders muafiyeti, kredi transferleri ve belirlenen öğretim programı dışında alınan

dersler ile belirlenen öğretim süresi kısaltılabilir. Ancak Yüksekokuldaki öğretimin süresi bir

yıldan daha az olamaz.

(4) Öğrencilerin, kayıt dondurduğu süreler hariç, kayıtlı olduğu ya da kayıt yenilememe

nedeni ile kayıtsız geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami sürelere dahildir.

(5) Değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında geçirilen ya-

rıyıllar normal ve azami süreye sayılır.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Mütevelli

Heyetinin onayı ile en fazla üç dönemden oluşur. Programların dönem sayısı ve dönem süre-

lerine Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda Yüksekokul Kurulunun

önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından karar verilir.

(2) Kayıt-kabul, eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususları da kapsayan akademik tak-

vim, Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenim ücreti

MADDE 7 – (1) Öğrencilerden, her eğitim-öğretim yılında, Mütevelli Heyeti tarafından

belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrenciler, Mütevelli Heyeti tara-

fından belirlenen yabancı öğrenci eğitim ücretine tabidir.

(2) Özel öğrenciler, misafir öğrenciler, yaz öğretimi kapsamında ders alan öğrenciler

katıldıkları derslerin AKTS kredisi esas alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara

göre eğitim ücreti öderler.

(3) Eğitim-öğretim ile ilgili ödemeleri ilan edilen tarihlerde yerine getirmeyen öğren-

cinin ilgili akademik yıla ait kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrencilik haklarından faydalanamaz.

Öğrencinin kaydının yapılması, yenilenmesi ya da dondurulması için öğretim ücretini yatırması

gerekir.

(4) Normal öğrenim süresi olan iki yılı aşan % 100 burslu öğrencilerin burs oranları % 75

olarak uygulanır.
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Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Yüksekokulun programlarında öğretim dili Türkçe’dir. Bazı program-

lar, YÖK onayı ile yabancı dilde yürütülebilir.

(2) Yüksekokulda açılacak olan zorunlu hazırlık sınıfı, kısmen yabancı dil eğitimi ve

isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılma-

sında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğretim programı

MADDE 9 – (1) Öğretim süresince izlenecek ders programları, staj ve benzeri uygu-

lamalar ilgili Bölüm Kurulunun önerisi doğrultusunda Yüksekokul Kurulu tarafından karara

bağlanır. Derslerin dönemlere göre dağılımı ve bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler,

eğitim-öğretim yılı başlamadan Yüksekokul Kurulu onayı ile kesinleşir.

Dersler

MADDE 10 – (1) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

(2) Her öğrenci kayıtlı olduğu bölüm ve programın zorunlu derslerini almakla yüküm-

lüdür.

(3) Öğrenciler kayıtlı oldukları bölüm ve program için belirlenmiş seçmeli derslerden

bölüm tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda ders seçmek zorundadır.

(4) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olan bir ders ön şart dersi olarak

öngörülmüş ise bu derse ön şartlı ders denir. Ön şart dersinden başarısızlık halinde buna dayalı

ön şartlı ders alınamaz. Ön şartlı dersler öğretim programında belirtilir.

Staj

MADDE 11 – (1) Yüksekokul bölüm ve programlarında staj zorunludur. Stajların uy-

gulama biçimi ve değerlendirilmesi, ilgili bölüm kurulunun önerisi ile Yüksekokul Kurulu ta-

rafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Derslerin kredi değerleri

MADDE 12 – (1) Derslerin yerel kredi değeri o dersin haftalık teorik ders saatlerinin

tamamı ve varsa laboratuvar, uygulama, atölye ve stüdyoların haftalık saatlerinin yarısının top-

lamından oluşur.

(2) Derslerin AKTS kredisi, sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, ödev,

uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama

gibi eğitim-öğretim ve benzeri etkinlikler için öğrenci tarafından harcanan zaman dikkate alı-

narak belirlenir.

(3) Öğrencilerin not ortalaması hesaplanırken yerel kredi değeri kullanılır.
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Ders yükü

MADDE 13 – (1) Öğretim programında yer alan derslerin kredi toplamı o dönem için

öğrencinin normal ders yükünü gösterir.

(2) Bir dönemde alınacak azami ders yükü, normal ders yükünün %50 fazlasıdır. Azami

ders yüküne; zorunlu ve seçmeli dersler, ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi,

bitirme tezi gibi haftalık ders dağılım programında yer alan bütün dersler dahildir.

Devam zorunluluğu, mazeret durumu ve ders tekrarı

MADDE 14 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.

Devam zorunluluğu, teorik derslerde toplam ders saatinin en az %70’i ve uygulamalı derslerde

%80’i kadardır. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl sonu/yılsonu sınavlarına gi-

remez ve harf notu olarak FZ alırlar. Söz konusu öğrenciler dersi tekrar aldıklarında derse de-

vam etmek zorundadır. Programda ders değişikliği halinde de yeni derse devam etmeleri gere-

kir. Öğrencilerin devam durumları, dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

(2) Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında dikkate

alınmaz.

(3) Yurt içi ve dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrencilere

Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile verilecek izinler devamsızlık olarak kabul edilmez. Bu

öğrenciler izin süresi içerisinde yapılan sınavlara giremedikleri takdirde, söz konusu sınavlar

için mazeret sınavı hakkı elde ederler.

(4) Yarıyıl sonu/yılsonu sınavları sonucunda bulunduğu dönemin dersini başaramayan

öğrenci, dersin açıldığı sonraki dönemlerde başarısız olduğu dersi tekrarlamak zorundadır. Ba-

şarısız olunan dersin devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrenci, söz konusu dersi tekrar

aldığında derse devam etmek zorunda değildir. Bu durum programda ders değişikliği halinde

de geçerlidir. Ancak sınav takvimi gereğince gerçekleştirilecek olan sınav ve sınav yerine ge-

çecek çalışmalara katılmak zorundadır.

Öğretim programı dışındaki faaliyetler

MADDE 15 – (1) Öğretim programlarının dışında, Yüksekokul Kurulunun belirleye-

ceği esaslar dahilinde öğrencilerin bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destek-

leyecek faaliyetler planlanır ve yürütülür.

Öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Yüksekokula;

a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ve yerleştirme işlemleri sonucunda kayıt yap-

tırma hakkı elde edenler,

b) İlgili mevzuat hükümlerince kayıt yaptırma hakkı kazanan yabancı öğrenciler,

c) İlgili mevzuat gereğince yatay geçiş hakkı kazananlar,

ç) Yüksekokul tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan esaslara göre kabul

hakkı kazananlar,
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d) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylara

YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Yüksekokul tarafından yapılan sınav sonuçlarına

göre,

öğrenci olarak kabul edilir.

Kesin kayıt

MADDE 17 – (1) 16 ncı madde gereğince kayıt olma hakkı elde etmiş olanlar ve ilgili

mevzuat ve/veya YÖK tarafından alınmış kararlar uyarınca kayıt yaptırmasına engel teşkil ede-

cek bir durumu olmayanlar Yüksekokula kayıt yaptırabilir.

(2) Mazereti olan adaylar, kesin kaydını resmi vekalet vererek yaptırabilir.

(3) Öğrenci İşleri Birimi; kayıt takvimi, kayıtta istenen belgeler ve uyulacak esasları

ilan ederek kayıt işlemlerini yürütür.

(4) Yüksekokula kesin kayıt hakkı kazananların ilk kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Biri-

mince ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde ve Yüksekokul tarafından kesin kayıtta istenilen

belgelerle yapılır. Kayıt için belgelerin aslı ya da Yüksekokul tarafından onaylı örneği kabul

edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydı için adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(5) Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir. Öğ-

renci, tebligat adresi değişikliği olduğunda Öğrenci İşleri Birimine bildirmek zorundadır.

(6) YÖK ve Yüksekokul tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayan

öğrenciler, Yüksekokul öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Akademik danışmanlık

MADDE 18 – (1) Kesin kayıt yaptıran her öğrenci için, ilgili Bölüm Başkanlığınca

programın tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir Akademik Danışman atanır. Akademik

Danışman atanıncaya kadar ilgili program başkanı, programda kayıtlı öğrencilerin Akademik

Danışmanlığını yürütür.

(2) Akademik Danışman öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı

olur. Öğrenciler, Akademik Danışmanın onayını alarak her dönemin başında alacakları derslere

kayıt yaptırır. Akademik Danışman gerektiğinde öğretim elemanlarından danışmanı olduğu

öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir.

Yatay geçişler

MADDE 19 – (1) Başka yükseköğretim kurumundan Yüksekokula ya da Yüksekokulun

bir programından başka bir programına yapılacak yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine

göre yürütülür. Belirlenen kontenjan ve esaslar uyarınca yatay geçiş başvurularının kabulüne

ve yatay geçiş yapanların ders intibaklarına Yönetim Kurulu karar verir.

Değişim programı

MADDE 20 – (1) Değişim programı; Yüksekokulun yurt içi ya da yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ile düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencinin

kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim-öğretim görmesine olanak sağlayan programdır.
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(2) Değişim programları ve bu programlara katılan değişim öğrencilerinin seçilme, ders

alma, ders saydırma, kredi ve kabul işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yüksek-

okul Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme

sınavı, ek sınav ve muafiyet sınavından oluşur. Sınavlarda uygulanacak değerlendirme esasları

Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: İlgili eğitim-öğretim programındaki derslerden yarıyıl içinde yapılan ara

sınav/ara sınavlar ve/veya ders içinde yapılan kısa süreli sınavlar, ödevler, öğrencinin beceri-

lerine dayanan uygulamalar ve benzeri dönem içi çalışmalardır. Her yarıyılda en az bir ara

sınav uygulanır.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Eğitim-öğretim döneminin sonunda yapılan sınavlardır. Her ders

için yarıyıl sonu sınavı yapılır.

c) Mazeret sınavı: Geçerli bir neden ile ara sınava giremeyen öğrencilere Yönetim Ku-

rulunun kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Öğrencilerin mazeret sınavı hakkından ya-

rarlanabilmeleri için mazeretlerinin sona ermesini izleyen yedi iş günü içinde Öğrenci İşleri

Birimine yazılı başvuru yapmaları gerekir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmek için gerekli olan koşulları yerine ge-

tirmiş olmasına karşın yarıyıl sonu sınavına giremeyen ya da başarısız olan öğrenciler için bü-

tünleme sınavı hakkı verilir.

d) Ek sınav: 2547 sayılı Kanun ile belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları halde

mezun olamayan öğrencilere, talep etmeleri halinde başarısız oldukları dersin dönemine ba-

kılmaksızın Yönetim Kurulunun kararı ile ek sınav hakkı verilir. Azami öğrenim süresini dol-

durmadıkları halde, devamlarını tamamlamış olmak koşuluyla mezun olmak için üç dersi kalan

öğrencilere talep etmeleri halinde Yönetim Kurulunun kararı ile azami süreyi doldurmadan sı-

nav hakkı verilebilir. Normal öğretim süresinin sonunda başarısız dersi olmadığı halde bu Yö-

netmelikte belirlenen asgari not ortalaması şartını sağlayamayan öğrenciler, ilgili akademik yı-

lın ek sınav döneminde üç dersi geçmemek üzere koşullu başarılı oldukları derslerden ek sınav

talep edebilir.

e) Muafiyet sınavı: Yönetim Kurulu kararı ile muafiyeti uygun görülen dersler için her

akademik dönemin başında muafiyet sınavı açılır.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 22 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için katsayıları, 100 puan üzerinden

karşılıkları ve başarı durumuna ilişkin harf notlarından biri dönem sonu ders notu olarak verilir

ve aşağıdaki şekilde gösterilir:
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Puan Ders Notu Katsayı Başarı Durumu

90-100 AA 4,0 Başarılı

85-89 BA 3,5 Başarılı

75-84 BB 3,0 Başarılı

70-74 CB 2,5 Başarılı

60-69 CC 2,0 Başarılı

55-59 DC 1,5 Koşullu Başarılı

45-54 DD 1,0 Koşullu Başarılı

40-44 FD 0,5 Başarısız

00-39 FF 0,0 Başarısız

0 FZ 0,0 Devamsız

(2) Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış

sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin genel

not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan notların dışında aşağıdaki tanımlamalar kulla-

nılır:

a) TR tanımlaması: Yönetim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş olduğu halde ba-

şarı notu karşılığı bir not ile ifade edilmemiş derslerin tanımlanmasında kullanılır. TR ile ta-

nımlanmış ders, not ortalaması hesaplarına dahil edilmez, fakat öğrencinin transkriptinde yer

alır ve toplam kredi hesabına dahil edilir.

b) G tanımlaması: Ortalamaya dahil edilmeyen, ölçme değerlendirme yöntemi bir sı-

nava ya da belirli sorumlulukları yerine getirilmesine dayanan ders, uygulama, proje, staj, et-

kinlik ve benzeri faaliyetlerin tamamlandığını göstermek için G tanımlaması kullanılır. Bu kap-

samda değerlendirilecek faaliyetlerin hangileri olduğuna ve kredi değerlerine Yüksekokul Ku-

rulu karar verir.

c) S tanımlaması: Geçerli mazeret nedeniyle, gereken çalışmaların tamamlanamaması

durumunda dersin öğretim elemanının talebi, Bölüm Başkanlığının onayı ile verilir. Bir sonraki

dönemin ders ekleme-bırakma tarihi sonuna kadar eksiklerin tamamlanmaması durumunda öğ-

renciye FF notu verilir.

(4) Dönem sonu harf notu belirlenirken mutlak not sistemi kullanılır.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, bir değerlendirme sonucuna ya da dönem sonu mutlak

notuna ilan tarihinden itibaren en çok yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. Öğrenci İşleri

Birimi tarafından açıklanan dönem sonu ders notları ile ilgili herhangi bir maddi hatanın ya-

pılmış olması halinde düzeltme işlemi Yönetim Kurulu tarafından bir hafta içinde karara bağ-

lanır ve öğrenciye duyurulur. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi ha-

taların en geç bir sonraki kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Öğrenciler başarı harf

notlarına itiraz edemez.

14 Temmuz 2018 – Sayı : 30478                            RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Not ortalamaları

MADDE 24 – (1) Dönem not ortalaması; bir öğrencinin bir dönemde aldığı derslerin

yerel kredi değerleri ve başarı katsayıları çarpımı ile elde edilen değerlerin toplamının, o dö-

nemde alınan derslerin kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama,

virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(2) Genel not ortalaması; bir öğrencinin almış olduğu derslerin yerel kredi değerleri ve

başarı katsayıları çarpımı ile elde edilen değerlerin toplamının, alınan derslerin kredilerinin

toplamına bölünmesiyle elde edilir. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gös-

terilir.

(3) Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen derslerden alınan en yüksek not

dikkate alınır.

Yüksek onur ve onur öğrencileri

MADDE 25 – (1) Öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve not ortalaması 3,50-4,00

arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğren-

ciler onur öğrencisi olarak kabul edilir ve bu öğrenciler için mezuniyetlerini takiben yüksek

onur ya da onur belgesi düzenlenir.

Ders alma

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirtilen süreler

içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin o dönem içinde alacağı dersler, akademik

danışmanın onayıyla kesinleşmiş olur. Ders kaydını yaptırmayan öğrenci, söz konusu dönemde

öğrencilik haklarından yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yap-

tırmayan, ancak mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler belirtilen ek süre içinde

kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrenciler belirlenen kayıt yenileme süresi içinde, bu Yönetmelikte belirtilen azami

ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla öğretim programı çerçevesinde ders alabilir, aldıkları

dersi değiştirebilir ya da sildirebilir.

(3) Eğitim-öğretim programından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, Yük-

sekokul Kurulu kararıyla belirlenmiş intibak programı doğrultusunda ders alır. Yönetim Kurulu

kararıyla yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilir.

(4) Öğrenciler süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere de-

vam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin

notu iptal edilir.

(5) Genel not ortalamaları 2,00 ve daha yukarı olan öğrenciler, azami ders yükü sınır-

larını aşmamak kaydıyla ve Bölüm Başkanının onayı ile öğretim programında ilgili dönem için

belirlenmiş derslerin dışında da ders alabilir.
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(6) Genel not ortalamaları 2,00’den az olan öğrencilerin ders yükü arttırılmaz. Ancak;

kendi istekleri, danışmanın önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile ders yükü azaltılabilir. Bu

durumda öğrenci en az iki ders almak zorundadır.

(7) Genel not ortalamaları 1,00-1,99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en

fazla %75’i kadar ders alabilir.

(8) Genel not ortalamaları 1,00’in altında olan öğrenciler azami ders yükünün en fazla

%50’si kadar ders alabilir.

(9) Öğretim programında belirtilen döneminden farklı bir dönemde açılan dersler, açıl-

dığı dönemin ders yüküne dahil edilir.

(10) Öğrenciler DD ve DC notu aldıkları derslerden bu Yönetmeliğin ilgili hükümle-

rince başarılı kabul edilmiş olsalar dahi not ortalamalarını yükseltmek amacıyla söz konusu

dersleri tekrar alabilir. Bu durumda öğrencinin almış olduğu en yüksek not başarı notu olarak

kabul edilir.

Burslar

MADDE 27 – (1) Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile ka-

rarlaştırılacak bölüm ve programlara burslu öğrenci kabul edilir. Burslarla ilgili diğer hususlar,

Yüksekokul Kurulu tarafından hazırlanan ve Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen esaslara

göre belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 28 – (1) Yüksekokul öğrencilerinin disiplin işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-

meliği hükümlerine göre yürütülür.

Kayıt dondurma

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin kaydı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim

ücretini ödemek koşuluyla ve haklı-geçerli nedenlerle, Yönetim Kurulunun kararı ile bir defada

en az bir dönem, en çok iki dönem dondurulabilir. Kaydı dondurulan öğrenci, eğitim-öğretim

faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez. Kayıt dondurma isteklerinin dönem başında ve

eğitim-öğretime başlama tarihinden itibaren üç hafta içinde yapılması gerekir. Bu süreden sonra

kayıt dondurma başvurusu kabul edilmez.

(2) Öğrencinin bir dönem ya da iki dönem kayıt dondurması durumunda; eğitim ücre-

tinden Mütevelli Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı için belirlenen oranda kesinti yapı-

larak ücret iadesi yapılır.

(3) Belgelemek koşuluyla mahkumiyet ve askerlik nedeniyle kayıt donduran öğrenci-

lerin ödediği bir dönemlik ya da iki dönemlik öğrenim ücretinin tamamı geri verilir.
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İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 30 – (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-

rine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanların, ilişiğinin kesilmesini yazılı

olarak talep edenlerin ve yatay geçiş yapanların Yönetim Kurulu kararı ile Yüksekokuldan ili-

şiği kesilir.

(2) İlişiğinin kesilmesini yazılı olarak talep eden öğrencilere, ödedikleri eğitim ücret-

lerinin ne şekilde ve oranda geri verileceği, Mütevelli Heyeti tarafından her eğitim-öğretim

yılı için belirlenir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilere kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diploması

arkasına işlem yapılarak ve öğrencinin talep etmesi halinde Yüksekokulda aldığı dersleri ve

not durumlarını gösteren bir belge verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında

saklanır.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yatay geçiş başvurusunun kabul edil-

diğine dair gönderilen yazı ile ilişiği kesilen öğrenciye ait dosya içeriği, geçiş yaptığı yükseköğ-

retim kurumunun talebi üzerine birer kopyası öğrenci dosyasında saklanmak koşulu ile yatay

geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir.

Kimlik kartı

MADDE 31 – (1) 17 nci maddeye göre kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Öğrenci İşleri

Birimi tarafından Yüksekokul öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik verilir.

Özel öğrenci

MADDE 32 – (1) Yüksekokula bilgi edinmek amacıyla bazı ders ve programları izle-

melerine izin verilen öğrenciler, özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir dönem için başvuruları, ilgili Bölüm Başkanlığının

görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda öğrencilerin

hangi dersleri izlemesine izin verildiği belirtilir.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve

varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

(4) Özel öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür.

(5) Özel öğrenci olarak Yüksekokuldan ders alan öğrencilerden Yüksekokula merkezi

yerleştirme ya da özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olup kesin kayıt yaptı-

ranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları dersleri Yönetim Kurulu kararı ile transfer ettirebilir.

Yaz öğretimi

MADDE 33 – (1) Yaz öğretimi; Mütevelli Heyeti kararları ve ilgili mevzuat hükümleri

çerçevesinde Yüksekokul Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda yürütülür.

Uzaktan öğretim

MADDE 34 – (1) Yüksekokulda eğitim, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yük-

sekokul Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda kısmen ya da tamamen uzaktan öğretim

yoluyla verilebilir.
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Çift ana dal

MADDE 35 – (1) Yüksekokulda çift ana dal eğitimi; Mütevelli Heyeti kararları ve ilgili

mevzuat hükümleri çerçevesinde Yüksekokul Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda yü-

rütülür.

Mezuniyet

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 2,00

ve daha yukarı olması, en az 120 AKTS kredilik eğitim-öğretim faaliyetini başarı ile tamam-

lamış olması gerekir.

(2) Yüksekokulun eğitim-öğretim planındaki çalışmaların tümünden başarı sağlayan

öğrencilerin Yönetim Kurulu kararı ile mezuniyetlerine karar verilir ve ilgili mevzuat hüküm-

lerine göre diplomaları hazırlanır.

Diploma

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenci-

lere ön lisans diploması verilir.

(2) Diplomalarda T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi, diploma numarası, mezuniyet

dönemi ve öğrencilerin Yüksekokuldan mezun oldukları bölüm ve programın ismi belirtilir.

(3) Çift ana dal programlarını başarı ile bitirip iki ön lisans derecesine hak kazanmış

olan öğrencilere Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde iki programın

ön lisans diploması verilir.

Diploma eki

MADDE 38 – (1) Diploma almaya hak kazanan her öğrenciye, Öğrenci İşleri Birimi

tarafından ilgili mevzuat hükümlerince hazırlanmış diploma eki ücretsiz ve talep edilmeksizin

verilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK ve Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde Mütevelli Heyeti, Yük-

sekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ata-

şehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

Müdürü yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA VE MEZUN İZLEME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve

Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İz-

leme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KARMER): Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer

danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.
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b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden Üniversiteye, Üniversiteden

çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun

işlere yerleşmelerine, kariyer psikolojik danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak.

c) Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği

içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alan-

larındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans prog-

ramları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

d) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını yapmak.

e) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek suretiyle Üniversite öğ-

rencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin staj yapabilecekleri ku-

rumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde Üniversite mezunlarının istihdamını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla kariyer danışmanlığı

alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalış-

malara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak, üniversite giriş sınavlarında öğrenci

tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

c) Üniversiteye giriş sınavları sonrasında öğrencilere yüz yüze veya internet üzerinden

tercih rehberliği yapmak.

ç) Kariyer danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,

konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler sunmak ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

d) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya dönük çalış-

malar planlamak ve uygulamak.

e) Üniversite öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek test

ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer basa-

makları oluşturmalarına yardımcı olmak.

f) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği

içerisinde, bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının

da katılımlarını sağlamak.
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g) Üniversite öğrencileri, personeli ve ailelerine yönelik internet üzerinden kariyer psi-

kolojik danışma hizmeti sunmak.

ğ) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş

yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.

h) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğ-

rencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

ı) Faaliyet alanlarına yönelik, basılı yayınlar yanı sıra, e-dergi, e-broşür, e-bülten ve

benzeri yayınlar yapmak.

i) Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve

sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak.

j) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer mer-

kezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-

rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-

dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak

bırakır. Vekâlet on iki aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona

erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                            14 Temmuz 2018 – Sayı : 30478



(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

d) Yıllık plan ve program önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve kabul edilen

şekli ile Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekli ile Rektörün

onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımları ve Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlen-

dirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendi-

rilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere

aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan

ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

14 Temmuz 2018 – Sayı : 30478                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.

g) Merkezin yıllık faaliyet ve raporlarını değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile

Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim ele-

manları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim

Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen yirmi üye olmak üzere toplam

yirmi üç üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle

yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan ola-

rak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya

çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden: 

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 27/9/2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma

Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin

beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurt dışı kontenjanlar olmak üzere ikiye

ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurt

dışı kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tama-

mını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yurt dışında ikamet eden

Türk uyruklu adaylara açıktır. Ayrıca her iki kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ay-

rılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES veya eş-

değeri sınav puanının, anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı puanının

%50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %20’si ve

yabancı dil puanının %10’u toplanır. Başvuru koşullarında yabancı dil şartı aranmasa dahi yu-

karıda belirtilen oranlar sınava giren adayların hepsine uygulanır. Yabancı dil puanı olmayan

adayların yabancı dil puanları ve sınava katkısı sıfır olarak kabul edilir. Küsuratlı notlarda vir-

gülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav ve ya-

bancı dil şartı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde,

ALES puanı istenilmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav puanının %50’si, lisans not ortala-

masının %50’si; ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının tamamı alınır. Kü-

suratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.      

“(2) Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya eşdeğeri sınav

puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans not

ortalamasının %10’u, mülakat ve/veya yazılı sınav puanının %20’si ve yabancı dil puanının

%10’u toplanır. Lisans derecesi ile kabul edilen programlarda ise ALES veya eşdeğeri sınav

puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya ya-

zılı sınav puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden

itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Adayların, yabancı uyruklu veya lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamla-

yan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu olması gerekir.

Diploma denklikleri, YÖK denklik esaslarına uygun olarak kabul edilir.”

“ç) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı programlara baş-

vurularda, programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için anadilleri dışında YDS veya eş-

değeri sınavdan Senatoca belirlenen yabancı dil puanını almış olmaları gerekir.

d) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü prog-

ramlar hariç diğer lisansüstü programlar için, adayların anadilleri dışında YDS veya eşdeğeri

sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış

olmaları gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notunun belirlenmesinde, 100 üzerinden, ALES

veya eşdeğeri sınav puanının %50’si, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı

puanının %50’si, yabancı dil puanının %20’si ve yatay geçiş mülakat ve/veya yazılı sınav no-

tunun %30’u toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır. Ya-

zılı sınav, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığınca önerilen ve ilgili enstitü

yönetim kurulu kararıyla üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Özel öğrenci kabul koşulları, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”       

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç

doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir lisans prog-

ramında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş ve başarıyla tamam-

lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim

üyeleri arasından atanır.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili ens-

titü yönetim kurulu kararıyla ikinci danışman atanabilir. İkinci danışman ataması; öğrencinin

amaç, yöntem ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin enstitü yönetim kurulunda kabulünden

sonra, ikinci danışmanın tez çalışmasındaki görevi belirtilmek suretiyle danışmanın talebi, ana-

bilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu

kararıyla gerçekleştirilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sa-

natta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci danışman, atanmasını gerektiren ko-

nularda görev yaparak danışmanı bilgilendirir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 
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“(2) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS olarak kredilendirilir.

AKTS kredileri; seminer için 6, tezsiz yüksek lisans dönem projesi için 15, uzmanlık alan dersi

dâhil olmak üzere tezle ilgili faaliyetler ile birlikte yüksek lisans tezi için toplam 60 ve

doktora/sanatta yeterlik tezi için ise toplam 120 AKTS’dir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Senato tarafından belirlenen yüksek lisans yayın ve/veya proje koşullarının sağ-

lanması gerekir.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(2) Mezuniyet tarihi,  tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları Mart-Nisan ve

Ekim-Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin yedinci fıkrasının üçüncü cüm-

lesine “enstitü” ibaresinden sonra gelmek üzere “yönetim” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.         

“(8) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarının sağlanması

gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinde yer alan doktora programı için belir-

lenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine ge-

tiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış

adı bulunan doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından

imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinde yer alan sanatta yeterlik programı

için belirlenen bütün koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de

yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anasanat dalındaki programın

onaylanmış adı bulunan sanatta yeterlik diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri ko-

misyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe 60 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
60/A maddesi eklenmiştir. 

“Hüküm bulunmayan haller

MADDE 60/A – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 20/4/2016 tarihli
ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hü-
kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili enstitü kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu
kararları uygulanır.”          

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2003 tarihli ve 25046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üni-
versitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde geçen “Öğretim Eleman-
ları” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğretim Elemanları: Yaşar Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve öğretim
yardımcılarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyetinin üyeleri ve bunların birinci derece kan
ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli heyetinde görev alacakların sayısı, Mütevelli Heye-
tinin yedi üyeden oluşması halinde, ikiyi; yediden fazla üyeden oluşması halinde ise Mütevelli
Heyeti toplam üye sayısının üçte birini geçemez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bölüm başkanı, bölümün bağlı bulunduğu Dekanın veya Yüksekokul Müdürünün, bölümün
aylıklı profesörleri arasından, profesör bulunmadığı takdirde doçentleri veya doktor öğretim
üyeleri arasından belirleyeceği adaylar arasından Rektör tarafından önerilir ve Mütevelli Heyeti
tarafından atanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – Öğretim elemanlarının yurt içi/yurt dışı idari ve akademik izin ve gö-

revlendirilmeleri hakkında uygulanacak usul ve esaslar Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/9/2016 29840
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Yüksek Başkanlığından: 

Mahkemesi : Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi 

Karar Tarihi ve No : 30/10/2014 gün ve 2012/771 E. 2014/398 K. 

Sanıklar : 1- Murat Güngör, 2- Servet Aydın 

Suç : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 

Suç Tarihleri : Aralık 2009, ġubat 2010 

Uygulama : - Sanıklar hakkında 2009 takvim yılında sahte fatura 

düzenlemek suçu için; 213 sayılı Yasanın 359/b, 5237 sayılı 

TCK.nun 61, 43/1, 62/1, 53/1. maddeleri uyarınca 3 yıl 1 ay 15 

gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluğuna ve 

sanıklardan Murat Güngör'ün 5237 sayılı TCK.nun 

58/7.maddesi gereği cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine 

göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli 

serbestlik tedbiri uygulanmasına dair. 

  - Sanıklar hakkında 2010 takvim yılında sahte fatura 

düzenlemek suçu için; 213 sayılı Yasanın 359/b, 5237 sayılı 

TCK.nun 61, 43/1, 62/1, 53/1. maddeleri uyarınca 3 yıl 1 ay 15 

gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluğuna ve 

sanıklardan Murat Güngör'ün 5237 sayılı TCK.nun 58/7. 

maddesi gereği cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre 

çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik 

tedbiri uygulanmasına dair. 

Tebliğ Tarihi : Sanık Murat Güngör 26/11/2014, Sanık Servet Aydın 

18/11/2014 

Temyiz Eden ve Tarihi : Sanık Murat Güngör 27/11/2014, Sanık Servet Aydın 

19/11/2014 

Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 

Tüm dosyada kapsamındaki belgeler ve temyiz formuna göre, sanıklar Murat Güngör ve 

Servet Aydın hakkındaki 2009 ve 2010 takvim yıllarında sahte fatura düzenlemek suçundan 

kurulan mahkumiyet hükümlerini sadece adı geçen sanıkların temyiz ettiği gözetilerek yapılan 

incelemede: 

Yapılan yargılamaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruĢturma 

neticelerine uygun Ģekilde oluĢan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, sanıklar 

Murat Güngör ve Servet Aydın'ın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak: 

1 - Sahte fatura düzenleme suçunda suçun maddi konusunun fatura olması, 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun 227. maddesinin 3. fıkrasındaki ―Bu Kanuna göre kullanılan veya bu 

Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak kullanma mecburiyeti 
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getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taĢımaması halinde bu belgeler vergi kanunları 

bakımından hiç düzenlenmemiĢ sayılır‖ Ģeklindeki düzenlemeye göre de faturaların Vergi Usul 

Kanununun 230. maddesinde öngörülen zorunlu bilgileri içermesinin gerekmesi karĢısında dosya 

içine faturaların konulmadığı görülmekle; suça konu her iki takvim yılına iliĢkin faturalardan 

kanaat oluĢturmaya yetecek sayıda temin edilip incelenerek, kanunda öngörülen Ģekil Ģartlarını 

taĢıyıp taĢımadıklarının tespit edilmesinden sonra sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun 

belirlenmesi gerekirken eksik kovuĢturma ile yetinilerek mahkumiyet kararları verilmesi, 

2 - Kabule göre de, suça konu eylemler nedeniyle sanıklar Murat Güngör ve Servet Aydın 

hakkında mahkumiyet kararı verildiği halde dosyadaki eylemlerle alakası olmayan Deniz Yaralı 

ve Murat Terzi isimli Ģahısların vekalet ücretinden sorumlu tutulmaları suretiyle infazda tereddüte 

neden olacak Ģekilde hüküm tesisi, 

3 - 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesine iliĢkin uygulamaların, Anayasa Mahkemesinin 

08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden 

değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması, 

Bozmayı gerektirmiĢ, sanıklar Murat Güngör ve Servet Aydın'ın temyiz itirazları bu 

itibarla yerinde görülmüĢ olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. 

maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca 

BOZULMASI, 

Talep ve dosya tebliğ olunur.  6226/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ARSA KARġILIĞI ĠNġAAT ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden: 

Adana Ġli, Yüreğir Ġlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada 12 parselde Adana Orman Bölge 

Müdürlüğü Kampüsü, Osmaniye Ġl’i Merkez Ġlçesi Raufbey Mahallesi 1803 Ada 8 Parselde 

Osmaniye Orman ĠĢletme Müdürlüğü Kampüsü ve Osmaniye Ġli Kadirli Ġlçesi CemalpaĢa 

Mahallesi 76 Ada 2 Parselde Kadirli Orman ĠĢletme Müdürlüğü Kampüslerinin projelerine göre 

anahtar teslimi yaptırılması karĢılığında, TaĢınmaz Mal verilmesi iĢi 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu’nun 35. Maddesinin a fıkrası ile Orman Genel Müdürlüğü TaĢınmazlarının Ġdaresi 

Hakkında Yönetmelik gereği ―Kapalı Teklif ‖ usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Adana Orman Bölge Müdürlüğü ReĢatbey Mah. Fuzuli 

Caddesi No:19    01120 Seyhan/ADANA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0322 457 06 36 - Faks: 0322 453 49 66 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı: 

Adana Ġli, Yüreğir Ġlçesi, Köprülü mahallesi 11706 ada 12 parselde kesin uygulama 

projesinde ve Ģartnamelerde bulunan iĢ kalemlerine göre 31234 m2 kapalı alanı bulunan Adana 

Orman Bölge Müdürlüğü Kampüsü, Osmaniye Ġli Merkez Ġlçesi Raufbey Mahallesi 1803 Ada   

8 Parselde kesin uygulama projesinde ve Ģartnamelerde bulunan iĢ kalemlerine göre 11207 m² 
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kapalı alanı bulunan Osmaniye Orman ĠĢletme Müdürlüğü Kampüsü ve Osmaniye Ġli Kadirli 

Ġlçesi CemalpaĢa Mahallesi 76 Ada 2 parselde kesin uygulama projeleri ve Ģartnamelerinde 

bulunan iĢ kalemlerine göre 6.499 m² kapalı alanlı Kadirli Orman ĠĢletme Müdürlüğü Kampüsü 

inĢaatlarının projelerine göre anahtar teslimi usulüyle yaptırılması karĢılığında; Ġli: Osmaniye, 

Ġlçesi: Merkez, Mahallesi: Raufbey, Niteliği: Arsa, 2287ada 1 parsel ve 2288 ada 1 Parsel, 

Yüzölçümü: 12.269,08 + 56.006,05=68.275,13 m2, Hisse Oranı: Tam, Sahibi: Orman Genel 

Müdürlüğü olan TaĢınmaz Malların verilmesi. 

b) TaĢınmaz mal tahmin 

    edilen satıĢ bedeli : 103.639.603,00 TL. 

c) ĠnĢaat bedeli : 102.970.334,24 TL. 

ç) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde yer 

teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : Yer tesliminden itibaren 1095 (Bin Doksan BeĢ) takvim 

günüdür 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Adana Orman Bölge Müdürlüğü ReĢatbey Mah. Fuzuli 

Caddesi No: 19    01120 Seyhan/ADANA (Ġhale Salonu) 

b) Tarihi ve saati : 02.08.2018 PerĢembe günü Saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3.2. 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. 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.4.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.4.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
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4.1.5. Bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

4.1.6. Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Adana Orman ĠĢletme Müdürlüğü Döner 

Sermayesine ait T.C. Ziraat Bankası Kuruköprü ġubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 

6295 2650 01 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge. 

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.8. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, idari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.9.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) 

bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.1.10. Doküman alındı belgesi. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ReĢatbey Mah. Fuzuli Caddesi No: 19   

01120 Seyhan/ADANA adresinde görülebilir ve KDV Dahil 3.000,00 (Üç Bin) Türk Lirasının 

Ġhale adı belirtilmek sureti ile Adana Orman ĠĢletme Müdürlüğü Döner Sermayesine ait T.C. 

Ziraat Bankası Kuruköprü ġubesi nezdinde bulunan TR64 0001 0004 5928 6295 2650 01 nolu 

hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü 

ReĢatbey Mah. Fuzuli Caddesi No: 19    01120 Seyhan/ADANA adresinden satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Orman Bölge Müdürlüğü ReĢatbey Mah. 

Fuzuli Caddesi No: 19   01120 Seyhan/ADANA adresindeki Adana orman ĠĢletme muhasebe 

servisine elden veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebileceği gibi, ihale günü ihale 

saatinden önce ihale komisyon baĢkanlığına da elden verilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, verilecek taĢınmaz malın tahmin edilen satıĢ bedeli ile inĢaat 

yapım maliyeti arsındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iĢ için 

taĢınmaz mal karĢılığı anahtar teslimi inĢaat sözleĢmesi düzenlenecektir. 

9 - Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler 3.110.000 TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aĢamada ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. 

14 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, arsa karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde 

idari Ģartname hükümleri uygulanacaktır. 6173/1-1 
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YAPIM KARġILIĞI KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aĢağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf 

taĢınmaz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre ―Kapalı Teklif Usulü‖ ile 

yapım karĢılığı kiralama modeli çerçevesinde 35 yıl süreyle ihaleye çıkarılmıĢtır. 

ĠLĠ : Antalya 

ĠLÇESĠ : MuratpaĢa 

MAHALLESĠ-KÖYÜ : Kızıltoprak 

ADA NO : 69 

PARSEL NO : 148 

YÜZÖLÇÜMÜ : 39.869,00 m2 (19.030,00 m2’lik kısmı) 

CĠNSĠ : TaĢlık ve Tarla  

ĠHALE USULÜ  : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/a maddesi gereği 

Kapalı Teklif Usulü (arttırma ihalesi) 

TAHMĠN EDĠLEN BEDEL : 39.382.585,00 TL (Otuzdokuzmilyonüçyüzseksenikibin 

beĢyüzseksenbeĢ Türk Lirası) (Bu bedel Ģartnamede 

belirtildiği üzere, yapım (inĢaat) maliyeti ile yapım 

(inĢaat) süresine ait kira bedeli toplamıdır.) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 1.181.478,00 TL (Birmilyonyüzseksenbirbin 

dörtyüzyetmiĢsekiz Türk Lirası 

  (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’ünü teĢkil 

etmektedir.) 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 09.08.2018 PerĢembe günü saat 10:30  

ĠġĠN ADI : ―Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, Kızıltoprak Mahallesi,   

69 Ada, 148 Parsel nolu taĢınmazın 19.030 m2’lik 

kısmının 35 Yıl süreyle Yapım ve ĠĢletme KarĢılığı 

Kiralanması’’ 

Yukarıda özellikleri verilen taĢınmazın gerekli imar planı tadilatı yapılarak Orta Dereceli 

Eğitim Tesisi alanında kalan 19.030,00 m2’lik kısmının Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar 

Meclisi’nin 25.06.2018 tarih ve 327/280 sayılı Kararına istinaden aĢağıda belirtilen asgari 

Ģartlarla;  

1) 35 yıllık sözleĢme süresinin; ilk 4 yılı proje ve inĢaat süresi ve sonraki 31 yılı iĢletme 

süresi olup yer teslimi tarihinden itibaren 1 yılı plan tadilatları ve proje olmak üzere toplam 4 yıl 

içinde inĢaatın tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmesi, 

2) Tüm projelerinin hazırlatılması, tesisin yapımı için her türlü belgenin temini, ilgili tüm 

kurum ve kuruluĢlara onaylatılması ve gerekli izinlerin yüklenicisi tarafından alınması, Ġdaremiz 

onayından sonra uygulamaya geçilmesi, tüm finansmanının (vergi, resim ve harçlar dahil) 

yüklenici tarafından karĢılanması, 

3) Kira bedellerinin ise sözleĢme tarihinden itibaren baĢlatılması; 

a) Ġlk 4 yıl aylık kirasının, 25.000.-TL olması, 

b) 5. yıl aylık kirasının, 108.000,00 .-TL üzerinden ihale sonucu oluĢacak aylık kira 

bedeline + önceki dört (4) yılın ÜFE artıĢı eklenerek bulunacak bedel üzerinden ödenmesi, 

sonraki yıllarda sözleĢme süresinin sonuna kadar her yıl ÜFE oranında artıĢ yapılarak 

belirlenmesi, 
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4) Yüklenici tarafından gerekli muvafakatlar alınarak yaklaĢık 19 dekarlık alanın planda 

özel eğitim tesisine çevrilmesi ve akabinde yatırıma konu taĢınmaz için inĢaat/onarım ruhsatı 

alınabilmesi için yasal olarak terk edilmesi gereken (Yol, yeĢil alan vb.) kısmı var ise, (önceden 

3194 sayılı Kanun’un 18. Maddesine istinaden DOP kesintisi yapılmamıĢ olması kaydıyla) bu 

kısımların istikamet rölevesinde gösterilmesi kaydı ile bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk 

oranının (%40)’ın üzerinde olması halinde, bu oranı aĢan kısmın bedelinin (Emlak vergi 

değerinden az olmamak üzere) rayiç değer üzerinden hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi, 

5) SözleĢmede belirtilen inĢaat alanı artıĢı oranında yapılacak kira artıĢ oranının, okul 

öncesi eğitim dahil toplam derslik (sınıf) sayısının 75’i aĢması durumunda derslik artıĢ oranının 

altında kalması halinde derslik artıĢ oranında kirada artıĢ yapılması, 

6) Kiracı tarafından vakıf taĢınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmaması, 

7) Ġlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf 

taĢınmazının tahliye edilmesi halinde, yapılmıĢ olan masrafların talep edilmemesi, imalatın 

herhangi bir bedel talep edilmeden Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ sayılarak yatırılan teminat ve 

kiraların Ġdareye gelir kaydedilmesi, 

8) ĠnĢaat bitirilip iĢletmeye açılıncaya kadar taĢınmazın baĢka amaçla kullanılmaması, her 

türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inĢaatın yapımı sırasında iĢ ve sosyal güvenlik 

bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması, 

ġartlarıyla, özel eğitim tesisi olarak kullanılmak üzere, yapım karĢılığı toplam 35 

(otuzbeĢ) yıl süreyle kiralanması iĢidir.  

I. ġartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Sinan Mah. 1267 Sk. No:2 07100 

MuratpaĢa/ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında 

görülebilecek, istenildiğinde bedelsiz temin edilebilecektir. 

Ġrtibat için: Tel: 0 242 244 13 94-95     Faks: 0242 248 96 44 

II. Ġhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale Ģartnamesinin 11. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı Ģartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 

tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

IV. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

dıĢ zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 
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kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin 

yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi (Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 

ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide 

karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı 

aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter 

tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki 

ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 
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Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve 

kuruluĢları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt 

yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 

yüklenicilere iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 

yapılacak noter onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.3. ve sözleĢmenin 10.6. 

maddesinde öngörülen sürelerde Ġdareye teslim edilir. 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 

l) Ġç zarf: ġekli ve içeriği Ģartnamenin 11.maddesine göre hazırlanmıĢ ve Ģartnameye ekli 

örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek.8) konulacağı zarf.  

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini 

vermek zorundadır. 

Yukarıda sayılan belgeler dıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu baĢkanlığına verilmek zorundadır. 

V. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

VI. Bu iĢ için yapılmıĢ olan tüm ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekli tarafından 

sözleĢme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VII. Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 6230/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DONANIM, YAZILIM VE LĠSANS  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı Genel Sekreterliği ihtiyacı muhtelif cins ve 

miktar donanım, yazılım ve lisansın kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 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 (130.-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, Ofis Ticari ġartnamesi 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, 25.07.2018 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 teknik Ģartnamesine 

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. 

 6267/1-1 
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VERĠ MERKEZĠ-Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ VE AĞ (NETWORK) SĠSTEM ALTYAPISI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Hastanesi BaĢmüdürlüğü ihtiyacı Veri 

Merkezi-ĠĢ Sürekliliği ve Ağ (Network) Sistem Altyapısı teknik Ģartnamesine ve ayrıca 

sanallaĢtırma yazılımı lisans yenilemesinin Vmware markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 
 

ĠHALE 

ġARTNAME 

BEDELĠ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar Ġçin 140,00.-TL 

KISIM-1 Bölüm-1 Veri Merkezi-ĠĢ Sürekliliği Sistem Alt Yapısı 130,00.-TL 

KISIM-2 Bölüm-2 Ağ (Network) Sistem Alt Yapısı 130,00.-TL 
 

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 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, sanallaĢtırma yazılımı lisans yenilemesinin Vmware markası, 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, 26.07.2018 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 teknik Ģartnamesine ve 

ayrıca sanallaĢtırma yazılımı lisans yenilemesinin Vmware markasına uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte 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 verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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. 

 6268/1-1 
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ZEYĠLNAME 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/318755 

Dosya No : 2018/50 - HĠZ - 318755 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme 

Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı 

b) Adresi : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme 

Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı 

  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ 

ANKARA 

c) Telefon Numarası : 0312 212 69 00 - 2017 

d) Faks Numarası : 0312 212 17 48 

2 - Ġhale Konusu ĠĢin Adı, Niteliği, 

     Türü ve Miktarı : Afyonkarahisar Dinar Kömür Havzası Ġçinde Yer 

Alacak Termik Santral Ġçin Ön Fizibilite Raporu 

Hazırlanması Hizmet Alımı iĢi 

30.06.2018 tarihinde T.C. Resmi Gazete’nin 30464 sayı 130. sayfasında ihale ilanı 

yayımlanan ―Afyonkarahisar Dinar Kömür Havzası Ġçinde Yer Alacak Termik Santral Ġçin Ön 

Fizibilite Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı iĢi‖ne ait idari Ģartname ve teknik Ģartnamede 

yapılan değiĢiklikler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

DeğiĢen 

Madde Eski Hali Yeni Hali 

Ġdari 

ġartname 3.c. 

maddesi Ġhale Tarihi: 20.07.2018 Ġhale Tarihi: 27.07.2018 

Ġdari 

ġartname 

5.b.maddesi 

Son teklif verme tarihi: 

20.07.2018 Son teklif verme tarihi: 27.07.2018 

Ġdari 

ġartname 

7.1.ı. maddesi 

ı) Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak 

teklif verilmesi halinde; ĠĢ 

ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1. maddesinin (d) 

bentinde yer alan belgelerin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ 

ortaklığının tüzel kiĢi ortağı 

tarafından, iĢ deneyimini 

göstermek üzere sunulan belgenin 

tüzel kiĢiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait 

olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak 

zorundadır. 

ı) Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif 

verilmesi halinde; ĠĢ ortaklığının her bir 

ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve 

(d) bentinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının 

tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ deneyimini 

göstermek üzere sunulan belgenin tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak 

zorundadır. 
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Ġdari 

ġartname 

7.3.1. maddesi 

7.3.1. ĠĢ Deneyim Belgesi 

Ġstekliler, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son on yıl içinde 

teklif bedelinin en az % 60’ı 

kadar, ihale konusu iĢe veya 

benzer iĢlere ait iĢ deneyim 

belgesini sunacaklardır. 

7.3.1. ĠĢ Deneyim Belgesi 

Ġstekliler, ilk ilan tarihinden geriye doğru 

son on yıl içinde teklif bedelinin en az 

%60’ı kadar, ihale konusu iĢe veya 

benzer iĢlere ait iĢ deneyim belgesini 

sunacaklardır. 
 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ 

deneyim tutarının en az %70’ini, diğer 

ortakların her birinin, istenen iĢ deneyim 

tutarının en az %10’unu sağlaması ve 

diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim 

tutarı toplamının ise istenen iĢ deneyim 

tutarının %30’undan az olmaması gerekir. 

Ancak ihaleye katılan iĢ ortaklığının 

ortakları tarafından ortaklık oranları ve 

yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce 

kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının 

gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması 

halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her 

birinin birinci cümledeki oranlara göre 

asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması 

koĢulu aranmaz. 
 

7.3.1.2 

a) Yurt dıĢında gerçekleĢtirilen iĢler hariç 

bu madde kapsamında yer alan iĢlerde; 

sözleĢme ve bu sözleĢmenin 

uygulanmasına iliĢkin olarak 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri 

çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri 

veya bu örneklerin noter, yeminli mali 

müĢavir, serbest muhasebeci mali 

müĢavir veya vergi dairesi onaylı suretleri 

ile serbest meslek makbuzu nüshaları 

veya bu nüshaların noter, (Ek ibare: RG - 

12/6/2015 - 29384) serbest muhasebeci, 

yeminli mali müĢavir, serbest muhasebeci 

mali müĢavir veya vergi dairesi onaylı 

suretleri, (Mülga ibare: RG - 16/3/2011 - 

27876) (…) iĢ deneyimini gösteren 

belgelerdir. Aday veya istekli, iĢ 

deneyimini gösteren bu belgeleri baĢvuru 

veya teklifi kapsamında sunar. Bu 

maddede belirtilen iĢler için iĢ deneyim 

belgesi düzenlenmiĢ olsa bile, ihale 

komisyonunca dikkate alınamaz. 
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b) Yurt dıĢında gerçekleĢtirilen iĢlerde, o 

ülkenin resmi kurumları tarafından 

düzenlenmiĢ iĢ deneyimini gösteren 

belgeler veya sözleĢme ve bu sözleĢmeye 

bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri 

veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili 

makamları tarafından onaylı suretleri ya 

da fatura dengi belgeler iĢ deneyimini 

gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu 

kapsamda sunulan belgelerin, o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi, 

sözleĢmede; iĢ sahibinin adı ve soyadı 

veya unvanı, iĢin yapıldığı yer ve iĢ 

tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya 

ticaret unvanı, sözleĢme bedeli ve tarihi 

ile iĢin bitim ve/veya kabul tarihinin 

gösterilmesi zorunludur. 

Ġdari 

ġartname 7.4. 

maddesi 

7.4. Benzer iĢ olarak kabul 

edilecek iĢler aĢağıda 

belirtilmiĢtir: 

Ön fizibilite raporu hazırlanması 

iĢine teklif verecek istekli 

danıĢman firmanın ya da istekli 

danıĢman firmayı içinde 

bulunduran ana firmanın son on 

yıl içinde Türkiye’de veya 

Türkiye dıĢında en az 350 MWe 

ünite gücünde bir adet, en fazla 

3.000kcal/kg yakıt alt ısıl 

değerinde linyit yakıtlı, süper 

kritik kazan teknolojisine sahip 

Termik Santral Ön Fizibilite 

Raporu ya da Nihai Fizibilite 

Raporu hazırlanması benzer iĢ 

olarak kabul edilecektir. 

7.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler 

aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

Ön fizibilite raporu hazırlanması iĢine 

teklif verecek istekli danıĢman firmanın 

ya da istekli danıĢman firmayı içinde 

bulunduran ana firmanın veya ana firmayı 

içinde bulunduran grup Ģirketlerin son on 

yıl içinde Türkiye’de veya Türkiye 

dıĢında en az 350 MWe ünite gücünde bir 

adet, en fazla 3.000kcal/kg yakıt alt ısıl 

değerinde linyit yakıtlı, süper kritik kazan 

teknolojisine sahip Termik Santral Ön 

Fizibilite Raporu ya da Nihai Fizibilite 

Raporu hazırlanması iĢi benzer iĢ olarak 

kabul edilecektir. ĠĢ Deneyimi ile ilgili 

belgelerde yapılan fizibilite çalıĢması 

konusu olan santralın kapasitesi, kömürün 

kalori değeri, kazan teknolojisinin süper 

kritik olduğuna dair bilgiler bulunması 

gerekmekte olup, bulunmaması halinde 

ayrıca belgelenecektir. Teklif sahipleri 

ihale ile ilgisinin olması halinde ana 

Ģirket ile ve varsa (deneyim konusu iĢle 

ilgili) grup Ģirketler ile ilgili bağı gösteren 

belgeleri vereceklerdir. 
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Teknik 
ġartnamenin 
11. maddesi 

11. Fikri ve Sınai Haklar Konusu  
EÜAġ, sözleĢme hükümleri 
çerçevesinde DanıĢman tarafından 
üstlenilen bu hizmetin konusu 
olan ya da hizmetin ifası sırasında 
veya ifası nedeniyle ortaya çıkan 
fikri ve sınai haklar ile marka, 
patent, endüstriyel tasarımlar, 
faydalı modeller, yari iletken 
topoğrafyalar (chipler’ler) coğrafi 
ad ve iĢaretler, açıklanmamıĢ 
bilgiler ve benzeri fikri ve 
mülkiyet ait haklara, DanıĢmanın 
bu hizmetin ifasından önce 
edinmiĢ olduğu haklar hariç 
olmak üzere, sözleĢme bitimini 
takip eden 10 (on) yıl boyunca 
sahiptir. 
Bu haklar, yürürlükteki mevzuatın 
emredici hükümleri saklı kalmak, 
hizmetin mahiyet ve hususiyetini 
bozmamak ve hizmet sahibinin 
Ģeref ve itibarını zedeleyecek 
Ģekilde kullanılmamak kaydıyla 
münhasıran EÜAġ’a ait olacaktır.  
DanıĢmanın, sözleĢmeye göre 
üstlendiği yükümlülüklerini yerine 
getirmesi sırasında veya getirmesi 
nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri 
gereğince koruma altına alınmıĢ 
fikri ve/veya sınai mülkiyet 
konusu olan bir hak ve/veya 
menfaatin ihlal edilmesi halinde, 
bundan kaynaklanan her türlü 
idari, hukuki, cezai, ve mali 
sorumluluk kendisine aittir. 
DanıĢman bu konuda herhangi bir 
istemde bulunamaz. 
Buna rağmen EÜAġ hukuksal bir 
yaptırımla karĢı karĢıya kalırsa, 
diğer hakları saklı kalmak 
kaydıyla DanıĢmana rucü eder. 
Ġstekli firmalar tekliflerinde 
üstlenecekleri hizmetin fikri ve 
sınai mülkiyet konusu olup 
olmadığını, eğer bu kapsamda ise 
konuya iliĢkin kendisine ve 3. 
kiĢilere ait hak ve yükümlülükleri 
belirtecek ve belgeleyecektir. Bu 
ödevin gereği gibi yerine 
getirilmemesi nedeniyle EÜAġ 
herhangi bir zarara, zarar 
tehlikesine veya hak kaybına 
uğrarsa bu nedenlerle uğradığı her 
türlü zararı diğer hakları saklı 
kalmak üzere (yoksun kalınan kar 
ve kaçırılan fırsatlar dahil) 
DanıĢmandan tahsil ve tanzim 
eder.  

11. Fikri ve Sınai Haklar Konusu  
EÜAġ, sözleĢme hükümleri çerçevesinde 
DanıĢman tarafından üstlenilen bu hizmetin 
konusu olan ya da hizmetin ifası sırasında 
veya ifası nedeniyle ortaya çıkan fikri ve 
sınai haklar ile marka, patent, endüstriyel 
tasarımlar, faydalı modeller, yari iletken 
topoğrafyalar (chipler’ler) coğrafi ad ve 
iĢaretler, açıklanmamıĢ bilgiler ve benzeri 
fikri ve mülkiyet ait haklara, DanıĢmanın bu 
hizmetin ifasından önce edinmiĢ olduğu 
haklar hariç olmak üzere, sözleĢme bitimini 
takip eden 10 (on) yıl boyunca sahiptir. 
Bu haklar, yürürlükteki mevzuatın emredici 
hükümleri saklı kalmak, hizmetin mahiyet 
ve hususiyetini bozmamak ve hizmet 
sahibinin Ģeref ve itibarını zedeleyecek 
Ģekilde kullanılmamak kaydıyla münhasıran 
EÜAġ’a ait olacaktır.  
DanıĢmanın, sözleĢmeye göre üstlendiği 
yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında 
veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat 
hükümleri gereğince koruma altına alınmıĢ 
fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir 
hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi 
halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, 
hukuki, cezai, ve mali sorumluluk kendisine 
aittir. DanıĢman bu konuda herhangi bir 
istemde bulunamaz. 
Buna rağmen EÜAġ hukuksal bir yaptırımla 
karĢı karĢıya kalırsa, diğer hakları saklı 
kalmak kaydıyla DanıĢmana rucü eder. 
Ġstekli firmalar tekliflerinde üstlenecekleri 
hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup 
olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya 
iliĢkin kendisine ve 3. kiĢilere ait hak ve 
yükümlülükleri belirtecek ve 
belgeleyecektir.  
DanıĢman, bu sözleĢme konusu hizmet 
sonucu ortaya çıkan fikri ve/veya sınai 
mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki 
haklarına iliĢkin devir ve/veya 
muvafakatnameleri EÜAġ’ın talebi 
doğrultusunda verecektir.  

Ġlan olunur. 6274/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

AĢağıda nitelikleri belirtilen Ġl Özel Ġdaresine ait taĢınmazın, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunun 35/a Kapalı Teklif Usulü maddesi gereğince 08.08.2018 tarihinde ÇarĢamba günü saat 

10,30 da Ġl Encümeni Salonunda ihale ile satıĢı yapılacaktır. 
 

Sıra No İli İlçesi Cinsi Ve Mevki 

Toplam 

Muhammen 

Bedel TL. 

Geçici 

Teminat 

Miktarı (TL.) 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 ERZİNCAN MERKEZ 

Doğu Halk Holding Anonim 

Şirketinde Erzincan İl Özel 

İdaresine ait %52,94 

oranındaki hissesi 

6.156.035,88 184.681,08 08.08.2018 10.30 

 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Pay Alım Teklifi BaĢlıklı 26. Maddesinde 

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi 

hâlinde diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunludur. 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile 

eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli 

en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı 

teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu iĢlem, geçerli en yüksek 

teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı 

olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. 

Komisyon, uygun gördüğü her aĢamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son 

tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 

tespit edilir.‖ denilmektedir. 

ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI 

1 - Gerçek KiĢilerin; 

a- Nüfus Cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden) 

b- Gerçek kiĢiler için yerleĢim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 
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c- Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet 

edene ait imza beyannamesi, 

d- Ġhale Ģartname (ġartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iĢtirak eden tarafından 

imzalanmak zorundadır.) ve dokümanı alındığına dair banka dekontu, 

e- Tebligat için adres beyanı, 

f- Ġhale muhammen bedelinin %3’u tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu, 

g- ġartname ekindeki örneğine uygun teklif mektubu. 

2 - Özel hukuk Tüzel kiĢilerin; 

a- 2018 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri 

mesleki kuruluĢların siciline kayıtlı olmak ve buna dair onaylı belge, 

b- Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, Ġdare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi 

odasından ya da benzeri mesleki kuruluĢların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ sicil kayıt 

belgesi, son Ģeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kiĢilik 

adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile tam yetkili 

olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ vekaletname ve imza sirkülerini, 

c- Özel Hukuk Tüzel KiĢileri veya Ortak giriĢim Ģeklinde teklif verilmesi halinde, Noter 

Tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık SözleĢmesi ve her bir 

ortak için yukarıda 1.bendin a, b, c, d, e, f, g bentlerinde istenilen belgeleri, 

d- Ġhaleye katılacak olanların %3 geçici teminat ve 200.00.- TL ihale dosya bedelini 

Erzincan T.Vakıflar Bankası ġubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu Erzincan Ġl 

Özel Ġdare hesabına yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri, 

Ġhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kiĢilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle 

birlikte ĠmzalanmıĢ teklif mektuplarını, ihale Ģartnamesini ve eklerini ihale günü saat 10.00’a 

kadar Ġdareye (Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne) vermeleri gerekmektedir. 

Ġhaleye katılan her istekli ihale konusu gayrimenkulü görmüĢ, ihale Ģartnamesindeki 

Ģartlan okumuĢ ve peĢinen kabul etmiĢ sayılır. Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. Ġhale ġartnamesi ve ekleri Ġdaremiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğünden ücretsiz 

görülebilir ve 200,00.- TL’ye temin edilebilir. Ġhaleye katılacakların ihale dosyası alması 

zorunludur. ĠletiĢim : 04462242631 Dahili: 150-158 den bilgi alınabilir. 

Ġlan olunur. 6102/1-1 
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GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR 

Fatsa Belediyesi Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel KiĢiliği adına kayıtlı, Ġlçemiz M.K.P. Mahallesi 

Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 3 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni 

belediye hizmet binası) zemin katında bulunan; 

1.1- 245 m2 (Zemin 141 m2 - Asma Kat 104 m2) 4 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.2- 262 m2 (Zemin 152 m2 - Asma Kat 110 m2) 7 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.3- 224 m2 (Zemin 114 m2 - Asma Kat 110 m2) 8 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.4- 219 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 109 m2) 9 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.5- 287 m2 (Zemin 183 m2 - Asma Kat 104 m2) 10 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.6- 269 m2 (Zemin 165 m2 - Asma Kat 104 m2) 11 Nolu Bağımsız Bölüm, 

1.7- 224 m2 (Zemin 110 m2 - Asma Kat 114 m2) 13 Nolu Bağımsız Bölüm, 2886 Sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satıĢları yapılmak üzere 

ihaleye çıkartılmıĢtır. 

2 - Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel KiĢiliği adına kayıtlı, Ġlçemiz M.K.P. Mahallesi 

Hamamarkası Mevkii adresinde, tapunun 1265 ada 3 parsel numarasındaki gayrimenkulün (yeni 

belediye hizmet binası) 2. Katında bulunan; 

2.1- 139 m2 16 Nolu Bağımsız Ofis, 

2.2- 125 m2 17 Nolu Bağımsız Ofis, 

2.3- 120 m2 18 Nolu Bağımsız Ofis, 

2.4- 118 m2 19 Nolu Bağımsız Ofis, 

2.5- 120 m2 20 Nolu Bağımsız Ofis, 

2.6- 132 m2 21 Nolu Bağımsız Ofis, 

2.7- 140 m2 22 Nolu Bağımsız Ofis, 

2.8- 123 m2 23 Nolu Bağımsız Ofis, 

2.9- 119 m2 24 Nolu Bağımsız Ofis, 

2.10- 121 m2 25 Nolu Bağımsız Ofis, 

2.11- 123 m2 26 Nolu Bağımsız Ofis, 

2.12- 140 m2 27 Nolu Bağımsız Ofis, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a. Maddesi 

gereğince kapalı teklif usulü ile satıĢları yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıĢtır. 

3 - ġartname ve ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden; 

3.1- TaĢınmaz satıĢı ihalesinde ki her bir bağımsız bölüm için 500,00-TL, 

3.2- TaĢınmaz satıĢı ihalesinde ki her bir bağımsız ofis için 200,00-TL, bedelle satın 

alınacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen bağımsız iĢyeri ve ofis satıĢları ihalesine teklif verecekler; ihale 

zarflarını, Ģartnamede belirtilen belgelerini Ģartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin 

yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karĢılığında teslim edeceklerdir. 

Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, 

telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5 - Ġhaleler, Mustafa Kemal PaĢa Mahallesi Plevne Caddesi No: 6 Kat: 3 Fatsa/ORDU 

adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Encümen Salonunda, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

35/a. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile aĢağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 
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S. N. Bağımsız Bölüm No 
Muhammen SatıĢ 

Bedeli (KDV Hariç) 
Geçici Teminat 

Ġhale 

Tarihi 

Ġhale 

saati 

1 
4 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
1.970.000,00-TL 59.100,00-TL 24/07/2018 13:30 

2 
7 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
2.460.000,00-TL 73.800,00-TL 24/07/2018 13:40 

3 
8 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
2.160.000,00-TL 64.800,00-TL 24/07/2018 13:50 

4 
9 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
1.760.000,00-TL 52.800,00-TL 24/07/2018 14:00 

5 
10 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
2.310.000,00-TL 69.300,00-TL 24/07/2018 14:10 

6 
11 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
2.165.000,00-TL 64.950,00-TL 24/07/2018 14:20 

7 
13 Nolu Bağımsız 

Bölüm 
2.330.000,00-TL 69.900,00-TL 24/07/2018 14:30 

 

S. N. Bağımsız Ofis No 

Muhammen SatıĢ 

Bedeli Geçici Teminat 

Ġhale 

Tarihi 

Ġhale 

saati 

1 
16 Nolu Bağımsız 

Ofis 
548.000,00-TL 16.440,00-TL 24/07/2018 14:40 

2 
17 Nolu Bağımsız 

Ofis 
500.000,00-TL 15.000,00-TL 24/07/2018 14:50 

3 
18 Nolu Bağımsız 

Ofis 
480.000,00-TL 14.400,00-TL 24/07/2018 15:00 

4 
19 Nolu Bağımsız 

Ofis 
472.000,00-TL 14.160,00-TL 24/07/2018 15:10 

5 
20 Nolu Bağımsız 

Ofis 
480.000,00-TL 14.400,00-TL 24/07/2018 15:20 

6 
21 Nolu Bağımsız 

Ofis 
495.000,00-TL 14.850,00-TL 24/07/2018 15:30 

7 
22 Nolu Bağımsız 

Ofis 
525.000,00-TL 15.750,00-TL 24/07/2018 15:40 

8 
23 Nolu Bağımsız 

Ofis 
492.000,00-TL 14.760,00-TL 24/07/2018 15:50 

9 
24 Nolu Bağımsız 

Ofis 
476.000,00-TL 14.280,00-TL 24/07/2018 16:00 

10 
25 Nolu Bağımsız 

Ofis 
484.000,00-TL 14.520,00-TL 24/07/2018 16:10 

11 
26 Nolu Bağımsız 

Ofis 
492.000,00-TL 14.760,00-TL 24/07/2018 16:20 

12 
27 Nolu Bağımsız 

Ofis 
551.000,00-TL 16.530,00-TL 24/07/2018 16:30 
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6 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerden aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

GERÇEK KĠġĠLER: 

• Ġkametgah Belgesi. 

• Nüfus Kayıt Örneği. 

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. 

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz. 

• Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli imza beyannamesi. 

• Ortak katılım olması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli Ortak 

GiriĢim Beyannamesi. 

• Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

• Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖ 

• ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. 

TÜZEL KĠġĠLER: 

• ġirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. 

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter 

tasdikli imza sirküleri. 

• Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf 

ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluĢlardan alınan belgelerden 

sadece biri. 

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz. 

• Ortak katılım olması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli Ortak 

GiriĢim Beyannamesi. 

• Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli 

vekâletname ile Ģirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 

• Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

• Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖ 

• Tüzel kiĢiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ son 

güncel tasdikli örneği. 

• ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. 

Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince 

ADRES VE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

M. K. PaĢa Mah. Plevne Cad. No: 6 Fatsa/ORDU 

Tel: 0452 423 63 00 

Fax: 0452 423 63 09 

Ġlan olunur. 6101/1-1 
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2018/2019 KAMPANYA DÖNEMĠ KRĠSTAL ġEKER AMBALAJLAMA  

HĠZMETĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt no : 2018/346355 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Kazım TAġKENT- EskiĢehir ġeker Fabrikası 

  Sivrihisar Cad. No: 195 EskiĢehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38 

2 - Ġhale konusu hizmetin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2018/2019 Kampanya Döneminde; 53 

(Elliüç) personel ile 130 (Yüzotuz) gün süreli Kristal 

ġeker Ambalajlama Hizmeti 

b) Yapılacağı yer : Kazım TAġKENT- EskiĢehir ġeker Fabrikası 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım TAġKENT- EskiĢehir ġeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 09.08.2018 PerĢembe günü Saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki 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. 

b) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi. 

e) Tüzel kiĢi tarafından ĠĢ Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali MüĢavir ya da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 
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Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleĢme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleĢme oranının toplam sözleĢme bedelinin en az %80'ine ulaĢtığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son baĢvuru tarihi arasında olan iĢler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2. ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler: Ġhale konusu iĢ, Kamu veya Özel 

Sektörde personel çalıĢtırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kiĢilerin yapmıĢ 

olduğu iĢler. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 09.08.2018 PerĢembe günü, Saat 14:00’e kadar Kazım TAġKENT-EskiĢehir 

ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

12 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 6172/1-1 
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DÜZELTME ĠLANI 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

31 Mayıs 2018 tarihli ve 30437 sayılı (Kayıt No: 4837/1/1-1) Resmi Gazete'de yayımlanan 

DB.KAB.15 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılıĢ tarihi ertelenmiĢ 

olup, söz konusu madde aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

6. Teklifler 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 11.00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

aĢağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 200.000,- (ikiyüzbin) EURO 

ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA/TURKEY 

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda 

belirtilecek olan adreste 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 11.00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA/TURKEY 6260/1/1-1 

————— 

AMENDMENT NOTICE 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ): 

Sixth and seventh items of IFB No: DB.KAB.15 appeared in the Official Gazete;  

Issue No: 30437 and Record No: 4837/2/1-1 on May 31, 2018 is updated as follows. 

6. Bids must be delivered to the following office on or before 11.00 a.m.(local time) on 

July 31, 2018 and must be accompanied by a security of 200.000,- Euros equivalent (two hundred 

thousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ), 

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA/TURKEY 

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

11.00 a.m.(local time) on July 31, 2018 at the offices of 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ), 

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA/TURKEY 6260/2/1-1 
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MUHTELĠF KISIMLARDA ĠġÇĠLĠK HĠZMETĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ ĠġĠ 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Döneminde Muhtelif Kısımlarda ĠĢçilik Hizmetin 

yürütülmesi iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2018/346890 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESĠ KARAKAVAK 

MEVKĠĠ ANKARA ASFALTI ÜZERĠ 44080 

YEġĠLYURT/MALATYA  

b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 - 0422 212 10 52 

c) Elektronik posta adresi  : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa)  :  

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Döneminde 

Günlük (24 Saat) olmak üzere vardiya esasına göre 

Fabrika Meydan Sahasında, Kristal ġeker 

Ambalajlamada, Kireç Ocağında, ĠĢçilik Hizmetin 

yürütülmesi iĢi. 

b) Yapılacağı yer : Malatya ġeker Fabrikası Meydan Sahası, Kristal 

ġeker Ambalajlama, Kireç Ocağında,  

c) ĠĢin süresi : 2018/2019 Kampanya Dönemi ± % 20 Toleranslı 

3 Ay 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Malatya ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27/07/2018 Saat: 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1-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 ilgili 

meslek 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, 

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

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

4.1.3 - ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4 - ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat 

4.1.5 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

5 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

5.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin 

iĢ deneyimini gösteren belge, 

5.2. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Resmi veya Özel KuruluĢlarda her türlü personel çalıĢtırılması iĢine ait faaliyet gösteren 

gerçek veya tüzel kiĢilerin yapmıĢ olduğu iĢler benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Malatya ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak 

Mevkii YeĢilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karĢılığı aynı adresten temin 

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

8 - Teklifler 27/07/2018 Cuma Günü Saat 14:00’e kadar Malatya ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii YeĢilyurt/Malatya adresine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. TeĢekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6214/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğü/Makina Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı 

Ġl/Ġlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi 

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar 

Bulvarı No: 139 

Çankaya/ANKARA 

Tel-Faks 
0 (312) 201 20 41/0 (312) 285 42 70 

- 285 58 14 

Posta Kodu 06800 E-Mail figen.baltaci@mta.gov.tr. 

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

Adı/Unvanı Ramazan AKPINAR  

Adresi 

Gültepe Mah. 727. Cadde Mevlana 

Sitesi C6 Blok No: 26 

Altındağ/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No 12652023146  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) 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. 

 6239/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 
2018/20970 

2018/40551 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı         
Ġl/Ġlçe ANKARA 

Adresi Dögol Cad. No:4 Anadolu Meydanı            Tel-Faks 
0 312 296 11 30     

0 312 296 16 91 

Posta Kodu 06330 E-Mail mkekikm@mkek.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
PaĢa Çelik Sanayii ve Ticaret Limited 

ġirketi 
Ahmet ÇIKINLAR 

Adresi 
Fevzi Çakmak Mah. Kosgeb Cad. 

No:59/1 Karatay/KONYA 
 

T.C. Kimlik No. -- 41140710930 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
723 000 4565  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
21736  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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. 

 6252/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/346686 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü         Ġl/Ġlçe KIRIKKALE/MERKEZ 

Adresi 
Fabrikalar Mah. 27. Sokak No: 12 

(Ġstasyon Civarı) KIRIKKALE               
Tel-Faks 

 0 318 224 74 04 

 0 318 224 28 94 

Posta Kodu 71100 E-Mail mkemuhimmat@mkek.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Emek Özel Cıvata Makine Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi 
MUSTAFA TUĞ 

Adresi 
Organize Sanayi Bölgesi 7. Cad. No: 6 

Odunpazarı/ESKĠġEHĠR 
 

T.C. Kimlik No. -- 26743711348 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
333 006 3405  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
EskiĢehir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
10743  

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 (  ) 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. 

 6252/2/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN):  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Gölhisar Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Burdur/Gölhisar 

Adresi Fatih Mah. Cumhuriyet Cad. No: 54 Tel-Faks 0248 411 56 72 

Posta Kodu 15400 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Dikmenler Orman Ürünleri Ltd. ġti.  

Adresi 
Eski hamam mahallesi Dikmen Sokak 

No: 4 ĠSCEHĠSAR/AFYONKARAHĠSAR 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2960152366  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 

 6258/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Serik Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Antalya/Serik  

Adresi 
Merkez Mahallesi Sakarya Caddesi 

No: 15 
Tel-Faks 02427221095 - 02427222499 

Posta Kodu 07500 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

KOYUNCULAR ORMAN 

ÜRÜNLERĠ SAN. VE TĠC. LTD 

ġTĠ 

 

Adresi 

MALAZGĠRT MAH TĠCARET 

BÖLGESĠ NO. 38 

BOLVADĠN/AFYONKARAHĠSAR 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5810681372  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BOLVADĠN  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1897  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 

 6259/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Efeler/Aydın 

Adresi 
Ramazan PaĢa Mahallesi Hükümet 

Bulvarı 5. Sokak No: 1 Kat: 4-5 
Tel-Faks 

(0256)-225 94 56 

(0256)-225 47 83 

Posta Kodu 09100 E-Mail aydın@vgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Ramazan BARUTÇU  

Adresi 

GĠRNE MAHALLESĠ 2112 SOKAK 

NO: 2 ĠÇ KAPI NO: 3 

EFELER / AYDIN 

 

T.C. Kimlik No. 18298906126  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 

 6238/1/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Efeler/Aydın 

Adresi 
Ramazan PaĢa Mahallesi Hükümet 

Bulvarı 5. Sokak No: 1 Kat: 4-5 
Tel-Faks 

(0256)-225 94 56  

(0256)-225 47 83 

Posta Kodu 09100 E-Mail aydın@vgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Mert ÖZBAY  

Adresi 

UMURLU MAHALLESĠ 

MERKEZ SOKAK NO: 240     

ÇĠNE / AYDIN 

 

T.C. Kimlik No. 23563300080  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 

 6238/2/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Efeler /Aydın 

Adresi 
Ramazan PaĢa Mahallesi Hükümet 

Bulvarı 5. Sokak No: 1 Kat: 4-5 
Tel-Faks 

(0256)-225 94 56  

(0256)-225 47 83 

Posta Kodu 09100 E-Mail aydın@vgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Muharrem KABAK  

Adresi 

GÖCEK MAHALLESĠ KUZEY 

SOKAK NO: 30 

FETHĠYE / MUĞLA 

 

T.C. Kimlik No. 42337965874  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Balıkesir Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Merkez/Balıkesir 

Adresi 
Yıldırım Mah. Yıldırım Cad. 

Naciye Hanım Sok. No: 7 
Tel-Faks (0266) 239 57 23-(0266) 244 58 25 

Posta Kodu 10100 E-Mail balikesir@vgm.gov.tr  

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

Adı/Unvanı Rıza Damar  

Adresi 

YALI MAHALLESĠ HÜSEYĠN 

BUDAK SOKAK NO: 10 ĠÇ KAPI 

NO: 2   ERDEK / BALIKESĠR 

 

T.C. Kimlik No. 12595728290  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1 ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) 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. 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2018/240562 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ. 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı ANKARA MAKĠNA FABRĠKASI Ġl/Ġlçe  

Adresi 
AYAġ YOLU 18. KM 

ETĠMESGUT/ANKARA 
Tel-Faks 

0312 293 44 00 

0312 243 13 47 

Posta Kodu 06730 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

KOTKU METAL ĠNġAAT PETROL 

ÜRÜNLERĠ OTOMOTĠV GIDA 

SANAYĠ VE TĠCARET LTD. ġTĠ. 

 

Adresi 

ORHANGAZĠ MAH.SANAYĠ SĠT.   

2 SOK. NO: 1 H                           

ELBĠSTAN/KAHRAMANMARAġ 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/Mükellefiyet 

No. 
581 065 6296  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ELBĠSTAN TĠCARET VE SANAYĠ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5792  

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

Adı/Unvanı SADETTĠN KEVENCĠ  

Adresi 

ORHANGAZĠ MAH.SANAYĠ SĠT.   

2 SOK. NO:1 H                     

ELBĠSTAN/KAHRAMANMARAġ 

 

T.C. Kimlik No. 657 550 090 74  

Vergi Kimlik/Mükellefiyet 

No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) 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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Dosya No : 40.04.28 Toplantı Yeri 
Toplantı Tarihi : 27-28-29-30/06/2018-229 NEVġEHĠR 
Karar Tarihi ve No : 28/06/2018-3148 
KırĢehir Ġli, Çiçekdağı Ġlçesi, Büyükteflek Köyü, tescilli Büyükteflek Höyüğü’nün 

sayısallaĢtırılması talebine iliĢkin; KırĢehir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
28.03.2018 gün ve 282 sayılı yazısı ve ekleri, NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 22.03.2012 gün ve 154 sayılı kararı KırĢehir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 
Müdürlüğü’nün 07.05.2018 gün ve 2186 sayılı yazısı, KırĢehir Valiliği Ġl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü’nün 04.05.20178 gün ve 1374778 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel 
Müdürlüğü’nün 03.05.2018 gün ve 420863 sayılı yazısı, KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel 
ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 11.05.2018 gün ve 3530 sayılı yazısı, NevĢehir Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.06.2018 gün ve 317754 sayılı raporu okundu. Ekleri 
(Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüĢmeler sonunda; 

KırĢehir Ġli, Çiçekdağı Ġlçesi, Büyükteflek Köyü I. Derece arkeolojik Sit Alanında yer 
alan 140 ada 7 parsel ile III. Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan 140 ada 5 ve 6; 138 ada 15 
ve 16; 143 ada 1 ve 2; 141 ada 2,3 ve 1; 134 ada 14,15 ve 13 parsellerde bulunan tescilli 
Büyükteflek Höyüğün ekli kadastral harita üzerinde koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. ve III. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin ve bu doğrultuda hazırlanan sit 
fiĢinin uygun olduğuna, her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi 
kurulumuzdan görüĢ alınmasına, söz konusu alan ile ilgili plan yapılana kadar 658 sayılı ilke 
kararı hükümlerinin geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları olarak belirlenmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Dosya No : 51.02.177 Toplantı Yeri 
Toplantı Tarihi : 27-28-29-30/06/2018-231 NEVġEHĠR 
Karar Tarihi ve No : 30/06/2018-3179 
Niğde Ġli, Bor Ġlçesi, Ġftiyan Mevkii 1004 ada 1 parselde yer alan tescilli ġehitlik Tepe 

Tümülüsü’nün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının sayısallaĢtırılması talebine iliĢkin; Niğde 
Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.03.2018 gün ve 269684 sayılı yazısı ve ekleri, 
Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 04.05.2018 gün ve 420997 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Çevre 
ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 04.05.2018 gün ve 1866 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Ġl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 15.05.20178 gün ve 1485331 sayılı yazısı, Niğde Ġl Özel 
Ġdaresi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü’nün 16.05.2018 gün ve 5691 sayılı yazısı, NevĢehir 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25.06.2018 gün ve 317779 sayılı 
raporu okundu. Ekleri (Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Niğde Ġli, Bor Ġlçesi, Ġftiyan Mevkii 1004 ada 1 parselde yer alan tescilli ġehitlik Tepe 
Tümülüsü’nün ekli kadastral harita üzerinde koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin ve bu doğrultuda hazırlanan sit fiĢinin uygun 
olduğuna, her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan 
görüĢ alınmasına, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Dosya No : 50.00.150 Toplantı Yeri 
Toplantı Tarihi : 27-28-29-30/06/2018-230 NEVġEHĠR 
Karar Tarihi ve No : 29/06/2018-3158 
NevĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, ĠbrahimpaĢa 1. Mıntıka Kepez Mevkiinde yer alan I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanının yeniden sit derecesinin incelenmesi talebine iliĢkin; NevĢehir Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.02.2018 gün ve 2978 sayılı kararı, NevĢehir Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 01.11.2002 gün ve 2009 sayılı kararı, NevĢehir Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.05.2009 gün ve 2123 sayılı kararı, NevĢehir 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 21.05.2018 gün ve 259320 sayılı 
raporu ile 26.06.2018 gün ve 318632sayılı raporu okundu. Ekleri (Tescil FiĢi, Koordinatlı 
Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

NevĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, ĠbrahimpaĢa 1. Mıntıka Kepez Mevkii, 830 ada 22 parsel; 829 
ada 2 parsel; 828 ada 9 parsel; 824 ada 22, 23, 26 parseller; 823 ada 1, 2, 3, 10, 17, 18, 20, 22 
parseller ile 795 ada 1, 2, 9, 10 parsellerde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanının ekli 
kadastral harita üzerinde koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle sit sınırlarının yeniden 
düzenlenmesi iĢleminin ve bu doğrultuda hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, her türlü 
uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına, 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Dosya No : 50.00.1989 Toplantı Yeri 
Toplantı Tarihi : 27-28-29-30/06/2018-230 NEVġEHĠR 
Karar Tarihi ve No : 29/06/2018-3157 
NevĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, Türkmenlik Tepesi Mekiinde yer alan Kaya Mezarların ve 

kaya mekanların tescillenmesi talebine iliĢkin; NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü’nün 17.04.2018 gün ve 202240 sayılı uzman raporu ve ekleri, NevĢehir 
Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 30.04.2018 gün ve 2096 sayılı yazısı, NevĢehir 
Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 10.05.2018 gün ve 2803 sayılı yazısı, 
Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2018 gün ve 420184 sayılı yazısı, Uçhisar Belediye 
BaĢkanlığı’nın 12.06.2018 gün ve 714 sayılı yazısı okundu. Ekleri (Tescil FiĢi, Koordinatlı 
Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

NevĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, Türkmenlik Tepesi Mekii, 553 ada 14 parsel; 558 ada 2 ve 3 
parseller ile 12370, 12366, 12365, 12371, 12374, 12373, 12376 12375 parsellerde yer alan 
Türkmenlik Mevkii- II Kaya Mekanları ve Kaya Mezarlarının ―Korunması Gerekli TaĢınmaz 
Kültür Varlığı‖ özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca ekli kadastral krokide sınırları belirtildiği Ģekliyle I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, gerekli 
güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, 
tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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1

2
2

14
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22

23
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47

91

İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası

Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve
2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Karar (Karar Sayısı: 2)

YÖNETMELİKLER
–– Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
–– Yaşar Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


