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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6537 Kabul Tarihi: 30/4/2014

MADDE 1 – 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Ka-
nununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin
sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlen-
mesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre ön-
celikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve
esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – 5403 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak

sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin asgari büyüklüklerinin be-
lirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve
geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle de-
ğerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin
oluşturulması ile görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 3 – 5403 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik
olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal
arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük ta-
rımsal parsel büyüklüğünü,
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ı) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak
il ve ilçelerin ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini,”

“u) Yan sınai işletme: Yeter gelirli tarımsal arazilere ait ürün depolama, koruma, işleme
ve pazarlama gibi faaliyetlere yönelik tesisleri,”

MADDE 4 – 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin başlığı “Tarım arazilerinin sınıf-
landırılması, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi” şeklinde, ikinci ve üçüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve
teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş
tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur.

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel
ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde
0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşul-
larına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edile-
mez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş
adedi artırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi
özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle be-
lirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu
takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.”

MADDE 5 – 5403 sayılı Kanuna 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
8/A ila 8/K maddeleri ve 8/A maddesine bağlı ek (1) sayılı liste eklenmiştir.

“Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü
MADDE 8/A – İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları

göz önünde bulundurularak bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenmiştir. Tarımsal araziler
bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında
ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tara-
fından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplan-
masında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen
tarım arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip
olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre
bu Kanuna ekli (1) sayılı listede Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik
yapılabilir.

Mirasa konu tarımsal araziler ile yeter gelirli tarımsal arazilerin devri
MADDE 8/B – Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin

devri esastır.
Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açıl-

masından itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Devir işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması
ve 8/C maddesinin ikinci fıkrasına göre dava açılmaması hâlinde, bu Kanunun 8/Ç maddesi
hükümleri uygulanır.

Devrin yapılacağı mirasçı
MADDE 8/C – Mirasçılar, terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal ara-

zinin mülkiyeti hakkında;
a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda

birden fazla mirasçıya devrini,
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b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 üncü ve devamı mad-
delerine göre kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına dev-
rini,

c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları limited şirkete devrini,

ç) Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini,
kararlaştırabilirler.
Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili sulh

hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu durumda sulh hukuk hâkimi tarımsal arazi veya
yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin;

a) Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil miras-
çıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması hâlinde, önce-
likle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması
hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı
olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar
verir.

b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip
olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya
bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin
yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir.

c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bu-
lunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen
gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır.

Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne
bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin mülkiyetinin, yukarıda belirtilen hü-
kümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir.

Ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren

yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle de-
ğerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı
kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile arazinin yeni değeri
arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tara-
fından ödenir.

İhbar yükümlülüğü ve mahkeme tarafından devir yapılması
MADDE 8/Ç – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin 8/B maddesinde belirtilen sü-

rede devredilmediğinin kamu kurum veya kuruluşları ile finans kurumları tarafından öğrenil-
mesi hâlinde, durum, bu kurum veya kuruluşlar tarafından derhâl Bakanlığa bildirilir. Bakanlık
bu Kanun hükümlerinin uygulanması için mirasçılara üç ay süre verir. Verilen süre sonunda
devir olmaması hâlinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil
mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi
hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

Sulh hukuk mahkemeleri nezdinde mirasçılar veya Bakanlıkça bu Kanun kapsamında
açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.
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Diğer mirasçıların paylarının ödenmesi
MADDE 8/D – Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer

mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar
süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı ay ek süre verilebilir. Belirlenen süreler
içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması duru-
munda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla
satılmasına karar verir.

Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer miras-
çıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri
gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu
amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Verilecek kredi miktarı
diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından fazla olamaz. Bu fıkra uyarınca verilecek
kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Taşınırların devri
MADDE 8/E – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti kendisine devredilen kişi, bu ara-

ziler için zorunlu olan araç, gereç ve hayvanların mülkiyetinin gerçek değerleri üzerinden ken-
disine devredilmesini isteyebilir.

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince mirasçılar arasında limited
şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal araziler için gerekli olan taşınırlar da şirket mal
varlığına dâhil edilir.

Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme
MADDE 8/F – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen

ve buna ehil tek mirasçı olduğu anlaşılan mirasçının bu konudaki istem hakkı, ölüme bağlı ta-
sarrufla ortadan kaldırılamaz. Mirastan çıkarma, mirastan yoksunluk ve mirastan feragat hâlleri
saklıdır.

Birden çok mirasçıda devir koşullarının bulunması hâlinde, kendisine devir yapılacak
mirasçı ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilir. Belirlenen bu mirasçıya itiraz edilmesi durumunda,
ehil mirasçı sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenir.

Yeter gelirli tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi
MADDE 8/G – Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük mirasçı bulunması hâlinde hâ-

kim, yeter gelirli tarımsal arazilerin yönetimini dava sonuçlanana kadar ehil gördüğü mirasçı-
lardan birine veya üçüncü bir kişiye tedbiren verebilir. Bu takdirde, elde edilen tarımsal gelir,
işletme masrafları düşüldükten sonra mirasçılar arasında payları oranında dağıtılır.

Denkleştirme
MADDE 8/Ğ – Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçının,

devir sebebiyle diğer mirasçılara payları karşılığı ödemesi gereken bedel ile miras bırakanın
borcu dolayısıyla daha önce yeter gelirli tarımsal arazi üzerinde kurulmuş bulunan rehin konusu
alacaklar birbiriyle denkleştirilir. Bakiye bir tutar kalırsa diğer mirasçılara payları oranında
ödenir.

Yan sınai işletme
MADDE 8/H – Yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı bir yan sınai işletme

mevcut ise yan sınai işletme ile yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyeti bir bütün olarak is-
temde bulunan ve ehil görülen mirasçıya gerçek değeri üzerinden devredilir.
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Mirasçılardan birinin itiraz etmesi veya birden çok mirasçının kendilerine devir istemesi

hâlinde sulh hukuk hâkimi yeter gelirli tarımsal arazi ve yan sınai işletmenin ekonomik gelir

ve bütünlüğünü sürdürme imkânını ve mirasçıların kişisel durumlarını göz önünde bulundura-

rak yan sınai işletmenin birlikte veya ayrı olarak devrine ya da satışına karar verir.

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince mirasçılar arasında limited şirket

kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı olan yan sınai işletme de

şirketin mal varlığına dâhil edilir.

İstisnalar ve muafiyetler

MADDE 8/I – 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limited

şirketlerin tescil işlemi tamamlanıncaya kadar yapılacak işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili

düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Türk Ticaret Kanununda yer alan limited şirket kurulmasına ilişkin sermaye ve diğer

şartlar, 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limited şirketler için

aranmaz.

Yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları durumunda

mirasçılar, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan ve bu işlem-

lerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır.

Önalım hakkı

MADDE 8/İ – 8/C maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca aile malları ortaklığı

veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurulduğu takdirde, ortaklardan birinin payını üçüncü

bir kişiye satması hâlinde, diğer ortaklar önalım hakkına sahiptir.

Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına

sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler

önalım haklarını kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi mali-

kinin bulunması hâlinde hâkim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma ko-

nu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir.

Önalım hakkının kullanılmasında Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır.

Sona erme ve tasfiye

MADDE 8/J – 8/C maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan aile malları ortaklığının,

kazanç paylı aile malları ortaklığının veya limited şirketin; herhangi bir nedenle sona ermesi

ve tasfiye olması hâlinde, bu ortaklıklara veya limited şirketlere ait tarımsal araziler, yeter

gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında kalacak şekilde bölünemez.

Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri

MADDE 8/K – Bakanlık, yeter gelirli tarımsal arazileri ekonomik, ekolojik ve sosyal

açıdan azami oranda verimli kılmak ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünü artırmak için

gerekli tedbirleri alır. Ayrıca; tarım arazilerinin değerinin tespiti, kredi temini, ortakçılık, yarı-

cılık, kiracılık işlerinin düzenlenmesi, kira bedellerinin tespiti ve üretime yönlendirilmesi, arz

talep listelerinin oluşturulması, alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan ara-

cılık yapılması, bu alanda ilgili kamu idareleri ile yürütülecek politikalar konusunda iş birliği

yapılması ve kredi işlemlerine teknik destek sağlanması gibi iş ve işlemleri yapar veya yaptırır.

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, ihtiyaç duyulması hâlinde, yeter gelirli tarımsal arazi
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büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne çıkarmak

veya mülkiyetten kaynaklanan ihtilafları gidermek amacıyla kamulaştırma, alım ile satım iş-

lemleri Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre yerine getirilir.

Kamulaştırma ve alım işlemleri gerektiğinde Hazineye ait taşınmazların trampası suretiyle de

yapılabilir.”

MADDE 6 – 5403 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasında ve 14 üncü

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tüzükle” ibareleri “yönetmelikle” şeklinde değişti-

rilmiştir.

MADDE 7 – 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık, gerekli hâllerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal ara-

zileri toplulaştırabilir veya bu Kanun kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilir. Top-

lulaştırma uygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki ara-

ziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal araziler oluşturulabilir. Bu suretle oluş-

turulan araziler; öncelikle toplulaştırma veya kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu

kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulun-

mayan yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca

ilgili mevzuatına göre doğrudan satılır. Bu amaçla yapılan kamulaştırma ve satımlara konu

olan işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden

müstesnadır.”

“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetme-

likle belirlenir.”

MADDE 8 – 5403 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yayımı tarihinde mirasçılar arasında henüz pay-

laşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki

kanun hükümlerine göre tamamlanır.

Bu maddenin yayımı tarihinden önce tarımsal arazilerin paylaşımına ilişkin olarak açıl-

mış ve hâlen devam etmekte olan davalarda, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun

hükümleri uygulanır.

Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde birinci fıkraya göre yapılacak de-

vir işlemleri harçlardan müstesnadır. Bu süre Bakanlar Kurulu tarafından iki yıl uzatılabilir.”

MADDE 9 – 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 659 uncu,

660 ıncı, 661 inci, 662 nci, 663 üncü, 664 üncü, 665 inci, 666 ncı, 667 nci ve 668 inci maddeleri

ile 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım

Reformu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 10 – Bu Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-

menin eki (I) sayılı cetvelin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/5/2014
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           14 Mayıs 2014

       69471265-305-3727

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Saraybosna Forumu ve Suriye Çekirdek Grup Toplantısı’na katılmak üzere; 14 Mayıs

2014 tarihinden itibaren Bosna-Hersek Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Dışişleri

Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri

Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 14 Mayıs 2014

     68244839-140.03-114-260

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 14/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3727 sayılı yazınız.

            Saraybosna Forumu ve Suriye Çekirdek Grup Toplantısı’na katılmak üzere, 14 Mayıs

2014 tarihinden itibaren Bosna-Hersek Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Dışişleri

Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri

Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           14 Mayıs 2014

       69471265-305-3728

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 13/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3693 sayılı yazımız.

           b) 13/5/2014 tarihli ve 68244839-140.03-121-252 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Mayıs 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakan-

lığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun

görülmüştü.

            Ancak, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ, program değişikliği nedeniyle Azerbaycan

Cumhuriyeti’ne gidemeyeceğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine

saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 14 Mayıs 2014

       68244839-140.04-2-259

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 13/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3693 sayılı yazınız.

           b) 13/5/2014 tarihli ve 68244839-140.03-121-252 sayılı yazımız.

           c) 14/5/2014 tarihli ve 69471265-305-3728 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Mayıs 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakan-

lığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun

görülmüştü.

           Ancak, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın program değişikliği nedeniyle

Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlem-

den kaldırılması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, rek-

lam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ile 9/1/2007 tarihli ve 26398

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları

Yönetmeliği kapsamına giren cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile bu faaliyetleri

yürüten gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

(2) Kamu sağlık kurum ve kuruluşları, 18/1/2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren optisyenlik

müesseseleri ve 24/9/2011 tarihli ve 28064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ismarlama Pro-

tez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamına giren

ısmarlama protez ve ortez merkezleri ile işitme cihazı merkezleri bu Yönetmeliğin kapsamı

dışındadır. Ancak bu yerlerde satışı yapılan tıbbi cihazların reklam ve tanıtım faaliyetleri bu

Yönetmelik kapsamındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 11/10/2011 tarihli ve 663

sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararnamenin 27 nci ve 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Bireysel kullanıma yönelik cihaz: Herhangi bir sağlık meslek mensubunun gözeti-

mini veya uygulamasını gerektirmeyen, bireysel olarak güvenle kullanılabilen cihazları,

c) Cihaz: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yö-

netmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin tanımlar

maddesinde yer alan cihaz (aksesuar, ısmarlama üretilen cihaz, in vitro tıbbi tanı cihazı, tıbbi

cihaz, aktif tıbbi cihaz, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihaz, kişisel test cihazı) tanımlarını,

ç) Çalışma belgesi: Satış merkezlerinde bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, so-

rumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ve klinik destek elemanı olarak çalışacak olan personele

bu görevleri yapabilmeleri için müdürlük tarafından verilen belgeyi,
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d) Klinik destek elemanı: Sağlık meslek mensuplarına veya sağlık kurum ve kuruluş-

larının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara, cihazların kullanılması sıra-

sında teknik bilgilendirme yapan, teknik eğitimlerini veren ve gerektiğinde yerinde uygulama

yoluyla cihazın kullanım özellikleri hakkında bilgi veren çalışma belgesi düzenlenmiş kişiyi,

e) Klinik destek faaliyetleri: Cihazların güvenli ve etkili kullanımının sağlanması veya

sağlık meslek mensuplarının yeni teknolojiler/prosedürler üzerinde eğitilmesi amacıyla; sağlık

meslek mensuplarına veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında

çalışan teknik elemanlara, cihazların kullanılması sırasında klinik destek elemanları tarafından

yapılan bilgilendirmeler ve verilen destek, atölye çalışmaları, prosedür eğitimleri, eğitici eği-

timleri, yerinde eğitimleri, cerrahi uygulamalar ve sair eğitimler ile cihazların kullanıcısına,

satış merkezi ile satış ve tanıtım elemanına imalatçı veya ithalatçı tarafından verilen eğitsel

faaliyetleri,

f) Kullanıcı: Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazları kullanan veya uygulayan sağlık

kurum ve kuruluşlarını, sağlık meslek mensuplarını, hasta ya da diğer kişileri,

g) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunu,

ğ) Mecra: Reklam ve tanıtım mesajını ileten ve o mesajı alma durumunda olan kişi,

grup ya da topluluğun buluştuğu yeri, ortamı,

h) Müdürlük:  İl sağlık müdürlüğünü,

ı) Olumsuz olay: Hastanın veya kullanıcının sağlık durumunda ciddi bozulmaya ya da

ölüme yol açabilecek veya yol açmış olan, cihazın özelliklerinin ve/veya performansının bo-

zulmasını ya da sapmasını veya kullanım kılavuzu ve etiketteki yetersizlikleri veyahut bu ne-

denlerden dolayı aynı tip cihazların imalatçısı tarafından piyasadan sistematik olarak geri çe-

kilmesine yol açan, cihazın özelliğine ve performansına bağlı teknik ve tıbbi sebepleri,

i) Reklam: Mal, hizmet veya marka tanıtmak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek

ve ikna etmek, satışını veya kiralanmasını sağlamak ya da arttırmak amacıyla reklam veren ta-

rafından herhangi bir mecrada yayımlanan pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuruyu,

j) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı tıbbi cihazların tanıtımını yaptırmak, satışını

artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da tıbbi

cihazların markasının yer aldığı reklamları yayımlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen

tıbbi cihazın imalatçısı, ithalatçısı veya yetkili temsilcisini,

k) Sağlık hizmet sunucusu: Sağlık hizmetini sunan, üreten; gerçek kişiler ile kamu ve

özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini,

l) Sağlık meslek mensupları: Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe ve 11/4/1928 ta-

rihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü

maddesinde tanımlanan diğer meslek mensuplarını,

m) Satış merkezi: Cihazların dağıtım veya satışının yapıldığı yerleri,

n) Satış ve tanıtım elemanı: Satış merkezindeki cihazların satış ve tanıtımını yapan ça-

lışma belgesi düzenlenmiş kişiyi,

o) Sorumlu müdür: Satış merkezlerinin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden

işleteni ile birlikte sorumlu olan ve çalışma belgesi düzenlenmiş kişiyi,
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ö) Tanıtım: Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazların bilimsel ve tıbbi özellikleri hak-

kında sağlık meslek mensuplarına veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz

alanında çalışan teknik elemanlara gerçekleştirilecek bütün bilgi verme faaliyetlerini, bu çer-

çevede cihaz satış ve tanıtım elemanlarının aktivitelerini, tıbbi ve mesleki kitap ve dergilere

verilecek ilanları, doğrudan postalama, basın veya diğer iletişim araçları yoluyla yapılacak du-

yuruları, bilimsel/eğitsel aktiviteler, toplantılar ve benzeri etkinlikler ile yapılacak faaliyetleri,

p) Tanıtım malzemeleri: Cihazlar hakkında yeterli ve gerekli bilgiyi ihtiva eden kitap,

kitapçık ve broşür gibi basılı materyalleri; film ve slaytları; flash bellek ve cd/dvd gibi depolama

araçları ile sunulan görsel veya işitsel malzemeleri; ilgili çevrelerde bilgi, veri, başvuru kaynağı

olarak kullanılabilecek her türlü yayını, bedelsiz numuneleri, demo cihazları, hasta eğitimine

yönelik programları ve materyalleri; kalem, kalemlik, bloknot ve takvim gibi parasal değeri

yürürlükteki aylık brüt asgari ücretin % 2,5’ini aşmayan hatırlatıcı ziyaret malzemelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ile Yetki ve Çalışma Belgesine İlişkin Hükümler

Başvuru esasları

MADDE 5 – (1) Satış merkezi olarak yetkilendirilmek isteyen gerçek veya tüzel kişi,

satış merkezinin adresi, unvanı, sahiplik ile ilgili bilgileri içeren dilekçe ile müdürlüğe başvurur.

(2) Başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki belgeler sunulur:

a) Satış merkezi işleteninin sorumlu müdür olmadığı durumlarda, satış merkezi işleteni

ile sorumlu müdür arasında akdedilmiş yazılı hizmet sözleşmesi.

b) Satış merkezinin çalıştıracağı personeli için 35 inci maddeye göre düzenlenen so-

rumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ve varsa klinik destek elemanı belgeleri.

c)  Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, vergi levhası ve imza sirkülerinin örneği.

ç) Satış merkezinin satış ve tanıtımını gerçekleştireceği cihazlarla ilgili Kurumun kayıt

ve bilgi yönetim sistemine kayıtlı cihazları satacağına dair taahhütname.

d) Satış merkezinin ilgili merciden almış olduğu iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında mevcut bir satış merkezi açanlar ve işletenlerce, şube

niteliğinde ikinci bir satış merkezi açılması durumunda, bu maddenin birinci fıkrasına göre

başvurularak, ikinci fıkrasında sayılan belgelerin sunulması gerekir. Ancak aynı ilçe sınırları

içerisinde açılacak şubeler için sorumlu müdür şartı aranmaz. Şubelerin faaliyetlerinden şube

ile birlikte satış merkezi sorumludur.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) 5 inci maddeye uygun olarak hazırlanan belgeler müdürlük tarafından,

başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde incelenir. Başvuruda eksiklik varsa satış mer-

kezine yazılı olarak bildirilir. Başvuruda eksiklik yoksa müdürlük tarafından başvuru tarihinden

itibaren kırk beş iş günü içerisinde yerinde inceleme yapılır.

(2) Yapılan yerinde incelemede, satış merkezinin bu Yönetmelikte tanımlanan şartları

taşıması durumunda müdürlük tarafından yetki belgesi düzenlenir.
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(3) Yerinde incelemede, satış merkezinin bu Yönetmelikte tanımlanan şartları taşıma-

ması durumunda eksiklikler inceleme raporu düzenlenerek başvuru sahibine bildirilir. Satış

merkezi, eksiklikleri içeren inceleme raporunun tebliğ tarihini müteakip bu eksikliklerini kırk

beş iş günü içerisinde gidererek yetki almak için müdürlüğe dilekçe ile yeniden başvurabilir.

Başvuruyu müteakip, ikinci fıkra hükmü uygulanır.

(4) İlk inceleme raporunun başvuru sahibine tebliğ tarihini müteakip kırk beş iş günü

içerisinde yetki almak için yeniden başvurmayanlar ile müdürlük tarafından ikinci defa yapılan

değerlendirme sonucu faaliyete başlaması uygun görülmeyenlerin başvuruları reddedilir.

Yetki ve çalışma belgesi

MADDE 7 – (1) İnceleme sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine uygunluk sağladığı

tespit edilen satış merkezlerine,  sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ve varsa klinik destek

elemanı çalışma belgeleri ile satış merkezi yetki belgesi bedellerinin ödendiğine dair dekont

asıllarını müdürlüğe teslim etmelerini müteakip, müdürlük tarafından yetki belgesi, sorumlu

müdür, klinik destek elemanı ve satış ve tanıtım elemanı çalışma belgeleri ile birlikte kimlik

kartları düzenlenir ve sorumlu müdüre teslim edilir.

(2) Yetki belgesi, çalışma belgesi ve kimlik kartının içeriği Kurum tarafından belirlenir.

(3) Müdürlük tarafından verilen yetki belgesi ile sorumlu müdür çalışma belgesi satış

merkezinde herkesin görebileceği bir yere asılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satış Merkezlerinin Çalışma Esasları

Genel hükümler

MADDE 8 – (1) Cihazlar imalatçısının belirlemiş olduğu ve uluslararası standartların

öngördüğü koşullarda muhafaza edilir.

(2) Satış merkezi, kullanıcıları herhangi bir sağlık kurumuna, kuruluşuna veya tabibe

yönlendiremez.

(3) Satış merkezi, kullanıcıları herhangi bir sağlık hizmet sunucusundan veya tabipten

kendi iş yerine yönlendiremez, kullanıcılara aracılık edemez.

(4) Satışı yapılan cihazların Kurum tarafından oluşturulan kayıt ve bilgi yönetim siste-

mine kaydedilmesi zorunludur.

(5) Satış merkezi faaliyetleri ile ilgili alt yapı, personel ve cihazlara ilişkin kayıtları

tutar ve Kurumun kayıt ve bilgi yönetim sistemine uyum sağlar.

(6) Satış merkezi bu Yönetmelik kapsamında yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili belgeleri

beş yıl süreyle muhafaza eder ve Kurumun veya müdürlüğün talebi hâlinde ibraz eder.

(7) Satış merkezi çalışma belgesi düzenlenmiş personel değişikliklerini beş iş günü

içinde müdürlüğe bildirir.

(8) Satış merkezi, cihazların satışına yönelik hususlar içeren ilgili diğer mevzuat hü-

kümlerine de uymak zorundadır.

Satış merkezinin çalışma esasları

MADDE 9 – (1) Satış merkezleri, cihazların satışını ilgili mevzuata uygun olarak ger-

çekleştirir.
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(2) Satış merkezleri, çalışma belgesi düzenlenecek olan personelinin 35 inci maddeye

uygun eğitimleri almasını sağlar.

(3) Satış merkezleri, cihazların tanıtım ve reklam faaliyetlerini bu Yönetmeliğe uygun

olarak yapar.

(4) Satış merkezleri, cihazların imalatçısının ve uluslararası standartların öngördüğü

koşullarda muhafazası için gerekli alt yapıyı oluşturur ve faaliyetlerini gerçekleştirir.

(5) Satış merkezleri bireysel kullanıma ve doğrudan bireysel kullanıcıya yönelik cihaz

satışı yapan bir merkez ise, müdürlük tarafından çalışma belgesi ile belgelendirilmiş en az bir

personeli çalışma saatleri içerisinde merkezde bulundurur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel ve Altyapı İle İlgili Hükümler

Sorumlu müdür

MADDE 10 – (1) Satış merkezinde belirlenen şartları taşıyan bir sorumlu müdür bu-

lunur.

(2) Sorumlu müdürün en az lisans seviyesinde meslekî eğitim ve öğretim veren yük-

sekokullardan mezun veya bu konuda yurt dışındaki bir eğitim ve öğretim kurumundan mezun

olup diplomalarının denkliği yetkili mercilerce kabul edilmiş olması gerekir.

(3) Sorumlu müdür, 35 inci maddeye uygun eğitimleri aldığını belgelendirir.

(4) Sorumlu müdür, satış merkezinin bu Yönetmelik kapsamındaki tüm faaliyetleriyle

ilgili sorumluluğunu üstlenir.

(5)  Sorumlu müdür birden fazla satış merkezinde görev yapamaz.

(6) Sorumlu müdürün seyahat, hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı satış mer-

kezinden bir haftadan fazla süreyle ayrılması hâlinde, bu Yönetmelik uyarınca çalışma belgesi

düzenlenmiş satış ve tanıtım elemanı veya varsa klinik destek elamanlarından en az biri satış

merkezinde bulunur.

(7) Sorumlu müdürün aşağıdaki hâller sebebiyle görevini yerine getiremediği durum-

larda, belirtilen şartları taşıyan bir kişinin sorumlu müdür olarak müdürlüğe bildirilmesi kay-

dıyla, satış merkezi faaliyetine devam edebilir.

a) Milletvekili veya belediye başkanı seçilenler ile askerlik hizmeti sebebiyle silah altına

alınanlar, bu görev veya hizmetleri süresince.

b) Hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkûm olanlar, cezanın infazı süresince.

c) Hastalık ve sair zorlayıcı veya kabul edilebilir sebeplerden dolayı, bir aydan fazla

satış merkezinin başında bulunamayacak olanlar, bu mazeretleri süresince.

ç) Hacir altına alınanlar, vasilerinin talebi üzerine, hacir altında bulundukları sürece.

(8) Sorumlu müdürün görevine son verilmesi, istifası, sorumlu müdürlük şartlarını her-

hangi bir şekilde kaybetmesi durumunda,  böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren beş

iş günü, vefatta ise on beş gün içerisinde satış merkezinin müdürlüğe bildirimde bulunması ve

en geç bir ay içerisinde de yeni bir sorumlu müdür görevlendirilmesi zorunludur.

(9) Sorumlu müdür satışı yapılan cihazlarla ilgili rapor edilen olumsuz olayları, Kuruma

ve ilgili cihazın imalatçısına veya ithalatçısına derhal bildirir.
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Satış ve tanıtım elemanı

MADDE 11 – (1) Satış merkezlerinde en az bir tane olmak üzere faaliyetlerin gerek-

tirdiği kadar satış ve tanıtım elemanı bulundurulur. Müdürlük tarafından çalışma belgesi ile

kimlik kartı düzenlenmiş satış ve tanıtım elemanları Kurumun elektronik sistemine kaydedilir.

(2) Satış ve tanıtım elemanının en az ön lisans seviyesinde meslekî eğitim ve öğretim

veren yüksekokullardan mezun veya bu konuda yurt dışındaki bir eğitim ve öğretim kurumun-

dan mezun olup diplomalarının denkliği yetkili mercilerce kabul edilmiş olması gerekir.

(3) Satış ve tanıtım elemanlarının bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden satış

ve tanıtım elemanı ile sorumlu müdür birlikte sorumludur.

(4) Satış ve tanıtım elemanları;

a) Sağlık hizmet sunucularına sadece bağlı oldukları satış merkezine ait cihazların satış

ve tanıtımını yapabilirler.

b) Satış ve tanıtımı yapılan cihazla ilgili tanıtım malzemelerini, sağlık meslek mensup-

ları, sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlar

ve satış merkezi çalışanları dışındaki kişilere veremezler.

c) Satış ve tanıtım esnasında cihaz ile ilgili kendilerine rapor edilen olumsuz olayları

derhal sorumlu müdüre iletir.

(5) Satış ve tanıtım elemanlarının çalışma saatleri içinde sağlık kurum ve kuruluşlarında

satış ve tanıtım yapabilmeleri aşağıdaki kurallara tâbidir:

a) Satış ve tanıtım elemanları, ziyaretin başında hangi satış merkezini temsil ettiklerini

açıklar ve satış ve tanıtım elemanı kimlik kartlarını gösterir.

b) Sağlık hizmet sunucuları tarafından gerekli görülmesi hâlinde; ilgili idarî amir, ça-

lışma düzenlerini gözeterek satış ve tanıtım elemanları ile ilgili çalışma saati düzenleyebilir.

c) Acil servislerde ve hasta kabul saatleri sırasında polikliniklerde cihaz tanıtımı yapı-

lamaz.

Klinik destek elemanı

MADDE 12 – (1) Satış merkezleri faaliyetlerin gerektirdiği kadar klinik destek elemanı

bulundurur. Müdürlük tarafından çalışma belgesi ile kimlik kartı düzenlenmiş klinik destek

elemanları Kurumun elektronik sistemine kaydedilir.

(2) Klinik destek elemanının, en az ön lisans seviyesinde meslekî eğitim ve öğretim

veren yüksekokulların ek-4’te belirtilen alanlarından mezun veya bu konuda yurt dışındaki bir

eğitim ve öğretim kurumundan mezun olup diplomalarının denkliği yetkili mercilerce kabul

edilmiş olması gerekir.

(3) Klinik destek elemanı klinik destek faaliyetlerini yürütür.

(4) Klinik destek elemanı ziyaretin başında hangi satış merkezini temsil ettiğini açıklar

ve klinik destek elemanı kimlik kartını gösterir.

(5) Klinik destek elemanlarının bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinden klinik

destek elemanı ile sorumlu müdür birlikte sorumludur.

(6) Klinik destek elemanları cihaz ile ilgili kendilerine rapor edilen olumsuz olayları

derhal sorumlu müdüre iletir.
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Diğer personel
MADDE 13 – (1) Satış merkezlerinde, sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile kli-

nik destek elemanı haricinde diğer işleri yürütmek üzere yeteri kadar personel çalıştırılabilir.
Araç, gereç ve fiziki şartlar
MADDE 14 – (1) Satış merkezi, satışını yaptığı cihazların satış, muhafaza, depolama

ve dağıtımı ile ilgili alan, araç, gereç, nakliye, aydınlatma ve iklimlendirme konusunda ima-
latçısı tarafından belirtilen ve uluslararası standartların öngördüğü koşulları sağlar.

(2) Satış merkezi, bireysel kullanıma ve doğrudan bireysel kullanıcıya yönelik cihaz
satışı yapan bir merkez ise çalışma alanı 25 m²’den az olamaz.

(3) Bedensel ölçüleri olup deneme gerektiren cihazların satışını yapan satış merkezle-
rinde en az 2 m²’lik bir deneme odası bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri

Reklamın kapsamı
MADDE 15 – (1) Münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya

uygulanması gereken cihazlar ile geri ödeme kapsamında olan cihazların, internet dâhil halka
açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizi film, haber ve
benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma reklamı yapılamaz. Bakanlığın veya
Kurumun izni ile yapılan ve sağlık meslek mensuplarına cihazın piyasaya arz edildiğini duyuran
gazete/dergi ilanları ile satış merkezlerinin resmî internet sitelerinde yapmış oldukları cihaz
bilgilendirmeleri bu hükmün kapsamı dışındadır.

(2) Münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması
gereken cihazlar ile geri ödeme kapsamında olan cihazlar dışında kalan cihazların reklamı ya-
pılabilir.

(3) Yapılan reklamlar, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri
Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadır.

(4) Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları veya aracıları bu Yönetmelikte
belirtilen ilkelere uymakla yükümlüdür.

Reklamın temel ilkeleri
MADDE 16 – (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Yönetmeliklere uygun

olmayan cihazların satışı ve reklamı yapılamaz. Ancak bu Yönetmeliklerin hükümlerine uygun
olmayan cihazların, ilgili Yönetmelik hükümleri yerine getirilinceye kadar piyasaya arz edile-
meyeceğini ve hizmete sunulamayacağını açık şekilde gösteren bir işaret taşımaları kaydıyla,
ticarî fuarlar ve sergiler gibi yerlerde gösterimi engellenemez.

(2) Reklam faaliyetlerinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının adı, cihazın araştırmasına
katılan sağlık kurum, kuruluş veya kişilerinin adları izinsiz kullanılamaz.

(3) Hastaya, kullanıcıya ve çevre sağlığına zarar verebilecek ve güvenliğini tehdit ede-
bilecek şekilde herhangi bir reklam faaliyeti yapılamaz.

(4) Cihazların çekiliş, şans oyunları ve benzeri araçlarla reklamı yapılamaz.
(5) Haksız rekabete yol açacak veya kullanıcının çıkarlarına zarar verecek nitelikte ya

da cihazların gerçeğe aykırı, yanıltıcı, abartılmış ya da doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler ver-
mek suretiyle reklamı yapılamaz.
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Tanıtımın kapsamı

MADDE 17 – (1) Tanıtım faaliyetleri, bu Yönetmelik kapsamındaki cihazların sağlık

meslek mensupları ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan

teknik elemanlara tanıtımı ile cihazların uygulanması ve kullanım kılavuzu gibi konularda bu

kişilerin bilgilendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

(2) Sağlık meslek mensupları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz

alanında çalışan teknik elemanlara yönelik tanıtım;

a) Sağlık meslek mensupları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz

alanında çalışan teknik elemanlara dağıtılan, satılan ya da bilimsel içerikli tıbbi-mesleki der-

gilerde yer alan yayınlarla,

b) Bilimsel toplantılar desteklenerek veya düzenlenerek,

c) Satış ve tanıtım elemanları tarafından ziyaret edilerek; cihaz, cihazın uygulanması

ve kullanım kılavuzu gibi konularda bilgilendirme yapılarak,

gerçekleştirilir.

(3) Teknik servis hizmeti ile klinik destek faaliyetleri, tanıtım faaliyeti kapsamında de-

ğerlendirilmez.

Tanıtımın temel ilkeleri

MADDE 18 – (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Yönetmeliklere uygun

olmayan cihazların satışı ve tanıtımı yapılamaz. Ancak, bu Yönetmeliklerin hükümlerine uygun

olmayan cihazların, ilgili Yönetmelik hükümleri yerine getirilinceye kadar piyasaya arz edile-

meyeceğini ve hizmete sunulamayacağını açık şekilde gösteren bir işaret taşımaları kaydıyla,

ticarî fuarlar ve sergiler gibi yerlerde gösterimi engellenemez.

(2) Sağlık meslek mensupları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz

alanında çalışan teknik elemanlar haricindeki kişilere cihazların tanıtımı yapılamaz.

(3) Tanıtım faaliyetlerinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının adı, cihazın araştırmasına

katılan sağlık kurum, kuruluş veya kişilerinin adları izinsiz kullanılamaz.

(4) Hastaya, kullanıcıya ve çevre sağlığına zarar verebilecek ve güvenliğini tehdit ede-

bilecek şekilde herhangi bir tanıtım faaliyeti yapılamaz.

(5) Cihazların çekiliş, şans oyunları ve benzeri araçlarla tanıtımı yapılamaz.

(6) Haksız rekabete yol açabilecek nitelikte veya yanıltıcı tanıtım yapılamaz. Aşağıda

belirtilen hususların oluşması sonucunda yanıltıcı tanıtım meydana gelmiş sayılır;

a) Cihazın olmayan özelliklerinin var gibi gösterilmesi veya cihazla ilgili her türlü

yanlış bilgi verilmesi durumunda.

b) Başarının kesin olarak sağlanacağı beklentisinin oluşturulması durumunda.

c) Cihazın kullanımında herhangi bir zarar verici etkinin ortaya çıkmayacağına dair uy-

gun olmayan bir beyan içermesi durumunda.

ç) Bir cihazı imal eden, ithal eden, geliştiren veya pazarlayan kişilerin eğitimi, yeterli-

likleri ve başarıları hakkında yanlış bilgi verilmesi durumunda.

d) Cihazın kullanılmaması durumunda kişinin genel refahının gerçeğe aykırı olarak

azalacağı hissi uyandırıldığında.
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e) Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamına gi-

ren kişisel test cihazları haricindeki cihazlar için kendi kendine tanı koymaya uygun izlenimi

verildiğinde.

f) Cihazın tanıtımında, cihazın kullanımını gereksiz yönde teşvik edecek veya beklen-

meyen riskli durumlara neden olabilecek yanıltıcı, abartılmış ya da doğruluğu kanıtlanmamış

bilgiler vermek suretiyle veya ilgi çekici ve cihazın kendisi ile doğrudan ilgisi olmayan görün-

tüler kullanıldığında.

Tanıtımın usul ve esasları

MADDE 19 – (1) Cihaz tanıtımı aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Tanıtımın açık bir şekilde cihaza ait olduğuna dair bilgiyi.

b) Cihaza ait uygunluk beyanı, EC sertifikası, teknik dosya gibi belgelerde yer alan ci-

hazın isim ve bilgileri ile uyumlu cihaz isim ve bilgilerini.

c) Cihazın etiket ve kullanım kılavuzunda yer alan kullanım amacı ile uyumlu bilgileri.

ç) Tanıtıma konu olan bilimsel raporlar ve sertifikalarını, düzenleme tarihini, hazırlayan

kişi ya da kurumun iletişim bilgilerini ve uzmanlık alanını.

d) Cihazın tedavi edici etkisi varsa, bu etki ile ilgili kanıta dayalı tıbbi bilgileri.

(2) Tanıtım, tıp dergilerinden, biyomedikal alanındaki dergilerden veya diğer bilimsel

çalışmalardan yapılacak alıntılar, tablolar ve diğer görsel materyaller kullanılarak hazırlanan

bir dokümantasyonla yapılacaksa, bu materyaller aslına sadık kalınarak ve kaynakları tam ola-

rak belirtilmek suretiyle kullanılır.

(3) Tanıtım, cihazın terapötik değeri hakkında sağlık meslek mensuplarının veya sağlık

kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanların kendi gö-

rüşlerini oluşturmasına yardımcı olacak yönde ve cihazın özellikleri hakkında bilgilendirici ve

kanıta dayalı tıbbi bilgiler içerir.

(4) Cihaz hakkındaki yazılı, resimli, sesli, elektronik her türlü tanıtım ve bilgilendirme

yoluyla profesyonel bilgiye erişim yalnızca sağlık meslek mensupları ve sağlık kurum ve ku-

ruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlar ile sınırlandırılır.

(5) Sağlık meslek mensupları veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi

cihaz alanında çalışan teknik elemanlara yapılan tanıtımlar, kullanıcı için hazırlanan paket

ambalajı ve sağlık meslek mensupları veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi

cihaz alanında çalışan teknik elemanlar için hazırlanan bilgilendirme broşürü ile çelişmez.

(6) CE işareti taşımayan cihazlar ile yapılan klinik araştırmaların görüş ve sonuçları,

araştırma tamamlanmadan veya herhangi bir bilimsel literatürde yayımlanmadan tanıtımlarda

kullanılamaz.

Tanıtım malzemeleri

MADDE 20 – (1) Tanıtım malzemelerinin bu Yönetmeliğe uygun malzeme veya araç-

lardan oluşması zorunludur.

(2) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (p) bendi dışında kalan malzemeler, sağlık mes-

lek mensuplarına ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan

teknik elemanlara tanıtım malzemesi olarak verilemez.
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(3) Tanıtım malzemeleri 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Yönetmelikler kap-

samına giriyorsa, malzemelerin bu Yönetmeliklerin hükümlerine uygun olması zorunludur.

(4) Sağlık hizmet sunucusunun ilgili idarî amiri, sağlık kuruluşlarında bulunan tanıtım

malzemelerinin hastaların göreceği şekilde sergilenmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(5) Kamuya ait sağlık kuruluşlarına, cihaz tanıtımı olarak algılanabilecek afiş veya ben-

zeri tanıtım materyalleri konulamaz, asılamaz veya yapıştırılamaz. Ancak aşılama kampanya-

ları, salgın hastalıklar, sigara ve obeziteyle mücadele gibi sağlığın teşviki amacıyla Bakanlık

veya bağlı kuruluşlarının gerçekleştirdiği kampanyalarda kullanılacak afiş ve benzeri tanıtım

materyalleri bu hükmün dışındadır.

Bilimsel ve eğitsel faaliyetler

MADDE 21 – (1) Cihazlarla ilgili bilimsel ve eğitsel faaliyetler, sağlık meslek men-

supları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik ele-

manlara var olan bilgileri aktarmak veya yeni bilgileri sunmak amacıyla yapılır. Satış merkez-

leri, bu faaliyetlere katılan katılımcıların ulaşım ve konaklama masraflarını bu maddenin ikinci

fıkrasındaki hâller dışında karşılayamazlar.

(2) Satış merkezleri, sağlık meslek mensupları ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bün-

yesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara kongre, sempozyum gibi yurt içi ve yurt

dışı bilimsel toplantılara katılımları için aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla destek verebilirler.

a) Toplantının, personelin uzmanlık veya görev alanı ile ilgili olması zorunludur.

b) Bir personel aynı yıl içerisinde toplam üç kez bu destekten yararlanabilir; bu üç des-

teğin sadece iki tanesi, aynı satış merkezi tarafından sağlanabilir ve yurt dışında yapılan top-

lantılarda kullanılabilir.

c) Destek doğrudan kişiye değil toplantıyı düzenleyen organizasyon veya organizas-

yonlara yapılır.

(3) Satış merkezleri, destek verecekleri personelin bilgilerini, Kurum tarafından belir-

lenecek usule uygun şekilde bildirmek zorundadır.

(4) Satış merkezlerinin desteklediği ulusal ve uluslararası çok merkezli klinik araştır-

maların yurt içi ve yurt dışında yapılacak araştırmacı toplantıları, kongre veya sempozyum ka-

tılımı olarak değerlendirilmez. Bu toplantılar için Kuruma yapılacak izin başvurusunda top-

lantının mahiyeti açıkça yazılır ve toplantının bu amaçla yapıldığı belirtilir.

(5) Her bir toplantısı farklı ülkede yapılan uluslararası toplantılar hariç olmak üzere;

deniz kenarlarındaki tatil beldelerinde 15 Mayıs-15 Ekim arasındaki tarihlerde ve kayak mer-

kezlerinde 15 Kasım-30 Nisan  arasındaki tarihlerde  imalatçı, ithalatçı veya satış merkezi ta-

rafından bilimsel ve eğitsel faaliyetleri içeren toplantı ve organizasyon düzenlenemez ve des-

teklenemez.

(6) Satış merkezleri tarafından düzenlenecek veya katkıda bulunulacak kongre, sem-

pozyum, seminer ve benzeri toplantılar yıllık program hâlinde önceki yılın bitiminden önce

Kuruma bildirilir. Her toplantıdan en az on beş gün önce toplantının içeriği, muhtemel katılımcı

listesi, yapılacak masraf kalemleri ve etkinliklerin Kuruma bildirilmesi zorunludur; evrak girişi

yapılmış bildirimler, on iş günü içerisinde cevaplandırılır, cevaplandırılmaması hâlinde başvuru

için onay verilmiş sayılır.
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(7) Satış merkezleri, destekledikleri toplantılar gerçekleştikten sonra, katılımcı listesi,

masraf kalemleri ve yapılan etkinlikleri, belirlenen formatta ve dijital ortamda ayrıntılı olarak

en geç bir ay içerisinde Kuruma bildirir; katılımcılara sunulan bilgiler ve belgelerin örnekleri

Kurumun talebi hâlinde sunulmak üzere ilgili satış merkezi tarafından en az iki yıl süreyle mu-

hafaza edilir.

(8) Kurumca görevlendirilmiş kişiler, denetim amacıyla önceden haber vererek veya

haber vermeden bu toplantılara katılabilir.

(9) Kurum tarafından yürütülen veya destek verilen araştırma ve geliştirme projeleri

sonucunda üretilen yeni cihazların tanıtımında Kurum ile işbirliği yapılır.

Teşvik

MADDE 22 – (1) Yapılan tanıtımlarda, cihazın reçete edilmesi, kullanılması, alınması

veya önerilmesi için para veya hediye vererek, herhangi bir maddî kazanç sağlayarak veya bir

fayda veya ödül sözü vererek sağlık meslek mensupları ya da sağlık kurum ve kuruluşlarının

bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlar teşvik edilemez, sağlık meslek men-

supları veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik ele-

manlar tarafından teşvik talep ve kabul edilemez.

Bağış

MADDE 23 – (1) Satış merkezleri aşağıda belirtilen şartları sağlamak ve ilgili diğer

mevzuatlara uygun olmak koşuluyla, kamuya ait veya kâr amacı gütmeyen sağlık kurum, ku-

ruluş veya organizasyonlara bağışta bulunabilirler:

a) Bağış yapacakları kurum veya kuruluşun idaresinden önceden izin almak.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihazların ihale kararlarını etkilememek.

c) Cihaz satışı ile ilişkilendirilebilecek etik dışı bir uygulamaya yol açmamak.

ç) Araştırma, eğitim, sağlık ve hasta bakımını iyileştirmek amaçlarından en az birini

taşımak.

d) Sadece bir bireyin kullanımına değil kurum veya kuruluşun genel kullanımına yö-

nelik olmak.

e) Yapılan bağışı resmî kayıtlarına işlemek.

f) Klinik araştırmada kullanılması amacıyla yapılacak cihaz bağışını doğrudan sorumlu

araştırmacıya yapmak.

Bedelsiz numune

MADDE 24 – (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Yönetmelik hükümlerini

karşılamayan cihazlar bedelsiz numune olarak dağıtılamaz.

(2) Satış merkezleri, bedelsiz tanıtım numunelerinin hangi miktarlarda, kimlere dağı-

tıldığına ilişkin verileri tutar. Bu veriler, talep edilmesi hâlinde elektronik ortamda veya yazılı

olarak Kuruma verilmek üzere beş yıl süre ile ilgili satış merkezinde muhafaza edilir.

(3) Bedelsiz numunelerin dış ambalajları üzerinde "Bedelsiz tanıtım numunesidir, sa-

tılamaz." ibareleri en az bir yüzeyde görünür şekilde bulunur. Basılması mümkün olan durum-

larda bu bilgiler aynen iç ambalajda da yer alır.

(4) Kullanım kılavuzu olmadan güvenli kullanımı mümkün olmayan cihazların bedelsiz

numuneleri için numune ile birlikte kullanım kılavuzunun bir örneği sunulur.

(5) Bedelsiz numunelerin adet veya miktarı piyasaya sunulan cihazdan daha az olabilir.
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(6) Yıllık dağıtılan bedelsiz cihaz numunesinin cirosu, ilgili cihazın bir önceki yıla ait
satış cirosunun % 2’sini geçemez. Bu hükmün uygulanmasına her bir cihaz için piyasaya arz
edildiği tarihten bir yıl sonra başlanır.

(7) Bedelsiz numuneler, klinik araştırma amaçlı cihaz olarak kullanılamaz.
(8) İmalatçılar, infüzyon pompaları, insülin kalemleri, iğne uçları, kateter, adaptör, trans-

fer set ve benzeri periton diyalizi yardımcı malzemeleri, kendi kendine kan şekeri ölçüm sis-
temleri gibi ilaçların kullanımında zaruri olarak bulunması gereken cihazları ve aksesuarları
ile uygulama lenslerini bedelsiz olarak verebilirler. Bu tür cihazlar, bedelsiz numune kapsa-
mında değerlendirilemeyeceği gibi bunların kullanımı için verilen eğitimler de cihaz tanıtımı
olarak değerlendirilemez.

(9) Taşıyıcılar, piller, oksijen tüpleri gibi cihazların kullanılabilmesi için gereken yar-
dımcı ve tamamlayıcı malzemeler, satış merkezleri tarafından bedelsiz olarak sağlanabilir.

(10) Cihaz ihalelerinde temin edilmesi istenen numuneler bedelsiz numune olarak de-
ğerlendirilmez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Satış ve satış sonrası eğitimler
MADDE 25 – (1) Satış merkezi, kullanıcı eğitimi gerektiren cihazlar için cihazın tes-

limi sırasında ve sonrasında sağlık meslek mensuplarına, sağlık kurum ve kuruluşlarının bün-
yesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara veya gerçek kişilere cihazın kullanımı
ile ilgili eğitimleri verir ve bunu belgeler. Eğitimlerin sayısı satış merkezi ile kullanıcı arasın-
daki sözleşmeyle belirlenir.

Yükümlülükler
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilmemiş olan gerçek

veya tüzel kişiler tarafından cihazların satışı yapılamaz.
(2) Satış merkezleri Kurumun kayıt ve bilgi yönetim sistemine kayıtlı olmayan cihaz-

ların satışını yapamaz.
(3) Sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı çalışma belgeleri

başka bir satış merkezi için kullanılamaz. Ancak cihazın gerekli kıldığı hâllerde imalatçı veya
ithalatçı bünyesinde çalışan klinik destek elemanı, başka bir satış merkezine destek verebilir.

(4) Ek-3’te yer alan cihazlar dışında kalan cihazların gazete, radyo, televizyon, telefon
aracılığıyla ya da kapıdan veya internet üzerinden satışı yapılamaz.

(5) Satış merkezi personeli, satış ve tanıtım maksadıyla ameliyathanelere operasyon sı-
rasında giremez. Bu kişilerin operasyon esnasında ameliyathanelere girmesini önlemek, ame-
liyathaneden sorumlu idarî amirin sorumluluğundadır.

Denetim
MADDE 27 – (1) Satış merkezleri, iki yılda bir defa zorunlu olmak üzere müdürlük

tarafından denetlenir. Gerekli görülen hâllerde Kurum tarafından da denetlenir.
(2) Satış merkezlerinde, satış, tanıtım ve reklam faaliyetleri ile bu faaliyetlerde kulla-

nılan her türlü malzeme ve yöntem denetlenir. Bu Yönetmelikte belirlenen ilkelere uymayan
veya kamu sağlığı yönünden uygunsuz bulunan satış, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin durdu-
rulması, iptali ya da sunulan bilgilerin düzeltilmesi satış merkezinden istenir. Bu yöndeki ta-
lepler, satış merkezi tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.

15 Mayıs 2014 – Sayı : 29001                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



(3) Denetimlerde tespit edilen eksiklikler veya aykırılıkların giderilmesi için, satış mer-

kezine eksiklik veya aykırılığın durumuna göre ek-2’deki denetleme formunda belirlenen sü-

reler verilir. Bu sürenin sonunda eksikliklerin giderilip giderilmediği hususunda tekrar yerinde

denetim yapılır. Bu süre içerisinde eksikliklerin ya da aykırılıkların giderilmemiş olması hâ-

linde, satış merkezinin faaliyeti bu formda belirtilen süre boyunca durdurulur.

(4) Satış merkezinin sorumlu müdürü, bu denetimler sırasında her türlü kolaylığı gös-

termek ve talep edilen her türlü bilgi, belge ve defterleri vermek zorundadır.

İdarî yaptırımlar

MADDE 28 – (1) Denetimler sonucunda, bu Yönetmeliğe aykırı davrandığı tespit edi-

len satış merkezleri hakkında, fiillerinin durumuna göre 29 ve 30 uncu maddeler ile ek-2’deki

denetleme formunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı davranan ve faaliyette bulunanlar hak-

kında fiillerinin niteliğine göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4077 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması

Hakkında Kanun, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında

Kanun, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi

ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 30/3/2005 tarihli

ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması

ve Uygulanmasına Dair Kanun ve diğer mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Sağlık meslek mensupları veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi ci-

haz alanında çalışan teknik elemanlar hakkında ise bağlı oldukları kurum veya meslek örgütü

nezdinde disiplin işlemleri başlatılır.

(4) Sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ve klinik destek elemanlarının, çalışma

belgesi geçerlilik süresi içinde; bu Yönetmelik kapsamında yaptıkları satış, tanıtım ve klinik

destekle ilgili ihlallerde, bu personeller önce uyarılır, tekrarı hâlinde çalışma belgeleri üç ay

süreyle, ihlalin devamında ise bir yıl süreyle askıya alınır. Çalışma belgesi askıya alınan so-

rumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ve klinik destek elemanları bu süre içerisinde görev ya-

pamaz.

Satış merkezi faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması

MADDE 29 – (1) Aşağıda sayılan hâllerde satış merkezinin faaliyeti on beş gün süreyle

geçici olarak durdurulur:

a) Müdürlükçe istenen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi.

b) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde personel değişikliklerinin bildirilmemesi.

c) Denetim esnasında denetim ekibinin istediği bilgi ve belgelerin verilmemesi veya

denetimin engellenmesi.

(2) Satış merkezinin geçici olarak faaliyetinin durdurulması işlemi müdürlüğün teklifi

ve valilik onayı ile yapılır. Geçici olarak faaliyeti durdurulan satış merkezleri, çalışma ve işkur

il müdürlüğüne ve il vergi dairesine bildirilir.

(3) Geçici olarak faaliyeti durdurulan satış merkezine ait bu Yönetmelik kapsamında

düzenlenen yetki belgesi, çalışma belgeleri ve kimlik kartları, durdurma süresince müdürlükçe

muhafaza edilir.
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(4) Geçici faaliyet durdurma işlemi müdürlük tarafından, ilgili satış merkezinin girişleri

mühürlenerek gerçekleştirilir. Geçici faaliyet durdurma müeyyidesinin bitiminde satış merkezi

girişindeki mühür müdürlük yetkililerince kaldırılır ve satış merkezi yeniden faaliyetlerine baş-

lar.

(5) Geçici faaliyet durdurmayı gerektiren fiilin bir yıl içinde tekrarı hâlinde satış mer-

kezinin faaliyeti otuz gün süreyle durdurulur.

Satış merkezlerinin süresiz olarak kapatılması

MADDE 30 – (1) Satış merkezinin yetki belgesi;

a) 29 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca iki kez geçici faaliyet durdurma uygu-

lanmasına rağmen bu hususlardaki eksikliğinin devam ettiğinin denetim elemanlarınca tespit

edilmesi durumunda,

b) Sorumlu müdür çalıştırmaksızın hizmet verildiğinde,

c) Geçici faaliyet durdurma cezası uygulandığı süre içerisinde faaliyete devam edildi-

ğinin tespiti hâlinde,

süresiz olarak iptal edilir. Yetki belgesi iptal edilen gerçek ve tüzel kişilere iki yıl içinde

tekrar yetki belgesi verilmez.

(2) Satış merkezinin yetki belgesinin süresiz olarak iptalinde yapılacak işlemler aşağıda

belirtilmiştir:

a) Satış merkezinin yetki belgesinin süresiz olarak iptali, müdürlüğün teklifi üzerine

valilik onayı ile yapılır.

b) Satış merkezi, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen yetki belgesinin ve çalışma

belgelerinin asılları ile kimlik kartlarını kendisine yapılan bildirim tarihini müteakip on beş

gün içerisinde müdürlüğe teslim eder.

c) Satış merkezinin kapatıldığına dair bilgi, çalışma ve işkur il müdürlüğü ile il vergi

dairesine bildirilir.

Piyasa gözetimi ve denetimi, uyarı sistemi, kayıt ve bilgi yönetim sistemi

MADDE 31 – (1) Satış merkezleri, faaliyetleri sırasında kendi cihazları veya diğer ci-

hazlarla ilgili karşılaşmış oldukları olumsuz olayları, Kuruma ve ilgili cihazın imalatçısına

veya ithalatçısına derhal bildirir.

(2) Satış merkezleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile uyarı sistemi kapsamında güvensiz

veya teknik düzenlemeye aykırı olduğu tespit edilen ve Kurum tarafından ilan edilen cihazların

satışını derhal durdurmak, bu cihazları imalatçısına veya ithalatçısına iade etmek; satışı yapılan

cihaza ait firma, kullanıcı ve konuya ilişkin yapılan faaliyetler ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi

talep edilmesi hâlinde Kurumla paylaşmak zorundadır.

(3) Satış merkezleri, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa bir sonraki iktisadi

işletmenin ismi, ticari unvanı veya markası ve irtibat bilgileri ile cihazların takibini kolaylaş-

tıracak diğer bilgilerin kaydını parti, seri, lot, marka, model gibi parametreler bazında düzenli

bir şekilde tutar, bu kayıtları cihazı piyasada bulundurmaya başladıkları tarihten itibaren en az

on yıl boyunca muhafaza eder ve talebi hâlinde Kuruma sunarlar.

(4) Kurum, cihazların kayıt ve bilgi yönetim sistemine kaydedilmesi ile ilgili kılavuzlar

çıkarır. Satış merkezleri bu kılavuzlara uygun altyapıyı belirtilen sürelerde kurar ve cihazları

sisteme kaydeder.
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Satış merkezlerinin nakli ve devri

MADDE 32 – (1) Satış merkezlerinin aynı il içerisinde başka bir adrese nakli hâlinde,

işletici veya sorumlu müdür tarafından, nakil edilecek adres için ilgili merciden alınacak, iş

yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve nakil talep dilekçesi ile müdürlüğe başvurulur. Başvuruyu

müteakip 6 ncı ve 7 nci maddelere uygun olarak gerekli işlemler yürütülür.

(2) Satış merkezinin devri hâlinde, devir sözleşmesinin bir örneği ve yetki belgesi için

başvuruda belirtilen belgeler ile devralan satış merkezi tarafından müdürlüğe başvurulur. Baş-

vuruyu müteakip 6 ncı ve 7 nci maddelere uygun olarak gerekli işlemler yürütülür.

(3) Bildirimsiz devir ve nakil işlemi yapan satış merkezleri süresiz kapatılır; yetki bel-

gesi, sorumlu müdür ve diğer personele ait çalışma belgeleri ile kimlik kartları iptal edilir.

(4) Satış merkezinin devredilmesi hâlinde devralanlar, devredenin sorumluluklarını da

almış sayılır. Satış merkezinin faaliyetinin durdurulması hâlinde de devralan, faaliyet durdurma

süresinin tamamlanmasını beklemek zorundadır.

(5) Satış merkezinin işleteni tarafından kapatılmak istenmesi durumunda;

a) En az bir ay önceden yazılı olarak satış merkezini kapatma isteği müdürlüğe bildirilir.

b) Müdürlüğe kapatma başvurusundan itibaren en az on beş iş günü faaliyete devam

edilir ve bu süre boyunca kapanma süreci hakkında satış merkezinin girişinde ve muhtelif yer-

lerinde bilgilendirme ilanı asılır.

c) Satış merkezinin işleteni, fiili kapanma tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde yetki

belgesini ve bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen çalışma belgeleri ve kimlik kartlarını mü-

dürlüğe teslim eder.

İstisnaî hükümler

MADDE 33 – (1) İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere mün-

hasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların

eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın

eczanelerde satılabilir.

(2) Sadece ek-3’te yer alan cihazların satışının yapıldığı yerler için yetki belgesi aranmaz.

Satış merkezi açılamayacak yerler

MADDE 34 – (1) Sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bina, müştemilatı ve hiz-

met veren sağlık tesisine ait sağlık alanı imarlı yerlerde satış merkezi açılamaz.

Eğitim

MADDE 35 – (1) Satış merkezinde sorumlu müdür, klinik destek elemanı, satış ve ta-

nıtım elemanı olarak çalışacak kişilerin Kurum veya Kurumca yetkilendirilecek kişiler tara-

fından düzenlenecek ek-1’deki eğitim programına katılmaları zorunludur.

(2) Bu eğitime katılan ve yapılacak sınav sonucunda başarılı olan kişilere Kurum tara-

fından eğitimini aldığı alanla ilgili belge düzenlenir.

(3) Ek-1 de yer alan eğitim konuları Kurum tarafından güncellenebilir.

(4) Çalışma belgesi düzenlenecek olan personeller için Kurum tarafından yapılacak veya

yaptırılacak olan sınavın ve ek-1’de belirtilen eğitimlerin içerikleri ile usul ve esasları Kurum

tarafından belirlenir.
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(5) İhtiyaç hâlinde, satış merkezlerinde görev yapan sorumlu müdür, satış ve tanıtım

elemanı ile klinik destek elemanları için usul ve esasları ile kapsamı Kurum tarafından belir-

lenecek eğitim programları düzenlenebilir. Bu eğitimlere katılım zorunludur.

(6) Satış merkezi, çalışma belgesi alan çalışanlarının, satışa sunduğu cihazlara yönelik

teknik bilgiler ve kullanım eğitimlerini ithalatçı veya imalatçıdan almasını sağlar ve bunu bel-

geler. Gerektiğinde bu eğitimlerin tekrarlanmasını sağlar.

(7) Satış merkezleri, eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere üçüncü kişilerle söz-

leşme yapabilir. Bu hâllerde satış merkezleri, üçüncü kişilerin eylem ve faaliyetlerinden üçüncü

kişilerle birlikte sorumludur.

Kılavuz

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını göstermek amacıyla Kurum tara-

fından gerekli olan kılavuz/kılavuzlar çıkarılır.

Mevcut satış merkezlerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılmış mevcut

satış merkezleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren on sekiz ay içerisinde 14 üncü

maddenin ikinci fıkrası hariç diğer hükümlerine göre yetki belgesi almak kaydıyla faaliyetlerine

devam ederler. Belirtilen süre içerisinde yetki belgesi almayan işyerlerinin faaliyetlerine bu

süre sonunda müdürlükçe son verilir.

Sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı ile klinik destek elemanı

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih esas olmak üzere; tıbbi

cihaz satış alanında son beş yılda bir yıl kesintisiz faaliyette bulunduğunu, işyeri açma ve ça-

lıştırma ruhsatı ve vergi dairesi kayıtları ile belgeleyen işyeri sahiplerine, mezuniyet durumla-

rına bakılmaksızın, ek-1’deki eğitimleri on sekiz ay içerisinde almaları koşuluyla bir defaya

mahsus olmak üzere sorumlu müdür çalışma belgesi düzenlenir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih esas olmak üzere; tıbbi cihaz satış veya klinik

destek faaliyeti alanında son beş yılda iki yıl kesintisiz çalıştığını sosyal güvenlik ödeme belgesi

ile belgeleyen kişilere, mezuniyet durumlarına bakılmaksızın, ek-1’deki eğitimleri on sekiz ay

içerisinde almaları koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere satış ve tanıtım elemanı ve klinik

destek elemanı çalışma belgesi düzenlenir. Bu belgeye sahip kişiler bu Yönetmelik kapsamında

açılacak satış merkezlerinde çalışabilirler.

Yürürlük

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 21 inci maddesi yayımı tarihinden bir yıl sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/2/2010 tarihli ve 27503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı

Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğre-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üniversite Senatosunu,

e) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                15 Mayıs 2014 – Sayı : 29001



İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk dilinin tarihsel gelişimi sürecinde konuşulan

ve yazılan tüm eski ve yeni kollarını araştırmak, Türkçeyi ve yabancı dilleri öğrenme-öğretme

yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk topluluklarının, farklı coğrafya-

larda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre

kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak, yabancılara Türkiye Türkçesini öğretmek ve

bu alanla ilgili her türlü faaliyette bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun

olarak şubeler açmak, yabancılara, yurt dışında yaşayan veya Türkiye’ye dönen Türk vatan-

daşlarına ve diğer isteklilere Türkiye Türkçesini öğretmek.

b) Türkiye’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar

yaparak ortak öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Türk dili ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar ya-

parak Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi konusunda programlar hazırlayıp öğ-

retim yöntemleri geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortak

çalışmalar yapmak.

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için dilbilim verileri çerçevesinde

Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırılmalı çalışmalar yapmak.

d) Yabancılara yönelik Türkçe ile diğer dil kursları düzenlemek.

e) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi ve Türk

kültürünü tanıtan çoklu ortam çalışmaları hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayımlamak, ya-

yımlatmak.

f) Üniversitedeki Türk dili ve edebiyatı, Türkçe öğretmenliği ve diğer dil bölümleri ile

benzer birimlerin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama program-

ları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Yabancı dillerle ilgili araştırma ve uygulama ve öğretim yapmak, ilgili yerli ve ya-

bancı kurumlar ile bu doğrultuda işbirliğine gitmek.

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki Türkçe öğretim merkezleriyle organize çalışmalar yü-

rütmek, Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaya, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya teşvik et-

mek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenlemek. Diller hakkında veri toplamak,

toplanan verileri betimlemeli ve kuramsal dilbilim kavramları çerçevesinde incelemek; bu

amaçla ilgili dil veri bankası kurmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki dil veri bankası bulunan

kurumlarla iletişim içinde olmak; bu amaçlar doğrultusunda konferanslar, seminerler ve benzeri

etkinlikler düzenlemek ve bunlara katılmak.

h) Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili sınavlar düzenlemek.
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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 alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden gö-
revlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için
Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bıra-
kır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurulda alınan kararları uygulamak ve bi-

rimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
b) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek.
c) Merkezin birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
(2) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, ge-

liştirilmesinden; öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden; bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Rektöre karşı sorum-
ludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi

üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve en az doktora
unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi
olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi
bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle
yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
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ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel

ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği teklifleri değerlendirerek karara

bağlamak.

f) Yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşüp, onaylamak.

g) Bölüm başkanlıkları kurulması ile ilgili kriterleri belirlemek.

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şube açılması, kapatılması ve şubelerde

uygulanacak ücretlerle ilgili önerilerde bulunmak.

h) Danışma Kurulunda alınan kararların görüşmek ve uygun görülenleri uygulamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun doğal başkanı Rektördür. Danışma Kurulu; Mü-

dür dâhil, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim

elemanları ve istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardaki uzman kişiler

arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla

yedi kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle

görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye

görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.

Müdür, gerekli görmesi halinde, Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde

bulunmak.

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (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 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak kurulan Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezinin (ERİGEM) faaliyetleri, organları ve görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve

esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyetlerine, yönetimine, or-

ganlarına ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu, 

b) İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini, 

c) Merkez (ERİGEM): Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama

ve Araştırma Merkezini, 

ç)  Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

e) Uzaktan Eğitim Merkezi: Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezini, 

f) Üniversite: Erciyes Üniversitesini, 

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere önlisans, lisans

ve yüksek lisans programları dışında verilecek İSG ile ilgili; tüm eğitim programları, danış-

manlık hizmetleri, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan araştırmaları, her türlü

eserlerin yayını ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek

standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek; Üniversitenin kamu, özel sektör ve

uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesine ve İSG ile ilgili diğer çalışmalarının koordi-

nasyonuna destek olmaktır.
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Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Merkezin amacı kapsamında üniversitede; İSG ile ilgili önlisans, lisans ve lisansüstü

düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik

mümkün olduğu oranda uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.

b) İSG konularında, ulusal veya uluslararası düzeyde etkinlik, meslek içi eğitim, kurs,

seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve kişilere İSG konularında eğitim vermek, İSG

profesyonelleri yetiştirmeye yönelik eğitim programları düzenlemek.

ç) Yerel, ulusal veya uluslararası olmak üzere, İSG ile ilgili her konuda eğitim, bilimsel

araştırma, uygulama, inceleme çalışmalarına katılmak ve desteklemek.

d) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversitenin İSG Müdürlüğüne ve

birimlerine danışmanlık yapmak, İSG koşullarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde bulun-

mak.

e) Üniversite içi tüm birimlerde ve Uzaktan Eğitim Merkezi kapsamında İSG konusun-

da verilecek dersleri birimlerin talebi üzerine koordine etmek, bu ve benzer amaçlar doğrultu-

sunda Üniversitede İş Güvenliği Uzmanlık Sertifikası, İşyeri Hekimleri Sertifikası, İş Güvenliği

Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitici Belgesi olanlarla koordinasyon sağlamak.

f) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uy-

gun biçimde laboratuvar, araştırma, uygulama ve eğitim birimleri oluşturmak.

g) Çalışma alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları,

diğer üniversiteler ve kurumlar, gerçek ve tüzel kişilerle çalışmalar yapmak, danışmanlık ve

bilirkişilik hizmetleri vermek.

ğ) Merkezin kuruluş amaçlarına uygun olarak basılı ve görsel olmak üzere, ulusal ve

uluslararası, süreli ve süresiz yayın yapmak; gelişme ve yayınların izlenebilmesi için internet

sayfası, kitaplık ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

h) İSG konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve bu alanda ça-

lışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak.

ı) İş Sağlığı ve Güvenliği alanında toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturmak amacıyla

çalışmalar yapmak.

i) Yönetim Kurulunun İSG ile ilgili kararlaştıracağı diğer konularda çalışmalarda bu-

lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu
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Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görevli tam za-

manlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür

yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi Rek-

tör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcılarından birini vekil

bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse mevcut Müdürün görevi sona erer ve yerine yeni Müdür

görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevleri yapmak.

e) Her yıl sonunda veya istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki

raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür Yardımcıları, Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirler. 

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversitenin tam zamanlı öğretim eleman-

ları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden olu-

şur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla üniversite dışında görev-

lendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar top-

lantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

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

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ya da sürekli çalışma grup-

ları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                15 Mayıs 2014 – Sayı : 29001



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

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin faaliyetleri ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek

karara bağlamak.

f) Yönetim Kurulu üyelerinin veya Danışma Kurulunun gündeme getireceği konuları

görüşüp karara bağlamak.

g) Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin sevk ve idaresi hakkındaki konuları görüşüp

karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniver-

sitenin öğretim elemanları ile üniversite dışındaki Merkezin çalışma alanı ile ilgili yetkin kişiler

arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen en fazla on üyeden

oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelerden en fazla üçü Üniversite

dışından seçilebilir. Üyelerden en az ikisi iş güvenliği uzmanı, ikisi işyeri hekimi, biri hukuk

alanından belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri de Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa olağan olarak toplanır.

Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. 

(4) Danışma Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yön-

temle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda

değerlendirmelerde bulunmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri bildirmek.

b) Üniversitenin İSG hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu ile ilgili konulardaki

görüş ve önerilerini Rektörlüğe sunulmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

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

şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama

ve Araştırma merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,

c) Müdür: Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,

ç) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu:  Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma

Merkezi yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlardaki araştırma ve geliştirme

faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.
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b) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını

gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin niteliğini artır-

mak.

c) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik pro-

jeler üretilmesini sağlamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında

işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin

bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de

yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

d) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

e) Merkezdeki cihazların teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilmesini sağla-

mak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve projeler ile kamu ve özel kişi ve kuru-

luşların ihtiyacı olan test ve ölçümleri yapmak, danışmanlık hizmeti vermek.

b) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

c) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

ç) Öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini artırmak için uygun fırsatlar oluştur-

mak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yap-

mak.

e) Patent, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme, danış-

manlık ve destek birimi oluşturmak.

f) Belgeli eğitim programları düzenlemek.

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları veya öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar

görevlendirilebilir.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Kurulda alınan kararların uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez personeli üzerinde genel gözetim ve de-

netim görevini yapmak.

ç) Yönetim Kurulunda görev alacak öğretim elemanlarını veya öğretim üyelerini Rek-

töre önermek.

d) Merkezde oluşturulacak komisyon ve çalışma gruplarına başkanlık etmek, idaresini

sağlamak.

e) Merkezin ihtiyaçlarını ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kara-

rından sonra Rektörlüğe bildirmek.

f) Her faaliyet yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi ver-

mek.

g) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan faaliyetler hakkında Rektöre

bilgi vermek.

ğ) Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek.

h) Merkez faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre denetimini yapmak.

ı) İlgili mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün, Merkezin çalışma alanları kapsamında araştırmalar yapan

Üniversite öğretim üyeleri veya öğretim elemanları arasından önereceği en fazla iki kişi, Rektör

tarafından üç yıl süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür yardım-

cıları görevlendirme süresinin sonunda Müdürün görüşü alınarak tekrar görevlendirilebilir veya

süresinden önce görevlerine son verilebilir.

(3)  Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkez yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

(4) Müdür ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme sürelerinin altı ayı geç-

mesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür/Müdür yardımcısı görevlendi-

rilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden

oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında kalan üyeler, Üniversitenin Merkezin çalışma

alanı ile ilgili öğretim üyeleri veya öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun

önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görev-

lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy

çokluğu ile alınır.

(4) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir.

(5)  Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrul-

tusunda Merkezin çalışma ilkeleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma

programını düzenlemek.

d) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit etmek.

e) Bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına bilimsel ve teknolojik açıdan katkı sağlayacak

öncelikli proje konularını tespit etmek ve araştırıcıları bilgilendirmek.

f) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi ile bilimsel ve tekno-

lojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerin-

den yararlanılabilecek kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından görevlendirilen en az beş,

en çok onbeş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları danışma kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-

lendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az iki defa toplanarak, Merkezin çalışmalarını değer-

lendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Gerek

görülmesi halinde Danışma Kuruluna, Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerinden faydala-

nılacağı düşünülen Üniversite dışından kamu ve özel kişi ve kuruluş temsilcileri de davet edi-

lebilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve

tavsiyelerde bulunmak.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-

tamının oluşturulup geliştirilmesiyle ilgili görüş bildirmek.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve hizmetli personel ihtiyacı, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen elemanlar tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Araştırma projeleri kapsamında alınan ve alınacak olan her türlü alet,

ekipman ve demirbaşlar proje sonunda Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : 19 Mayıs Atatürk’ü Anma

ve Gençlik ve Spor Bayramı

GENELGE

2014/7

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı faciası

nedeniyle, Gençlik Haftası ile Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenle-

rinin sadece çelenk koyma şeklinde icra edilmesi, diğer şenlik, konser, eğlence ve kutlama faa-

liyetlerinin yapılmaması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan
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TEBLİĞLER

          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

           TARİH                :  12/5/2014
           KARAR NO       :  2014/49
           KONU                 :  - Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Tuluntaş Mahallesi (1296 no.lu

parsel) İmar Planı Değişikliği.
                                          - Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi (2100 no.lu

parsel) İmar Planı Değişikliği.
                                            - Elazığ İli, Merkez İlçesi, Korucu Köyü (2567 no.lu parsel) İmar

Planı.
                                            - Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Beldesi (225 ada 8 no.lu

parsel) İmar Planı Değişikliği.
           Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 09/01/2014 tarih ve 254 sayılı yazısına istinaden;
1 – Özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına ka-

yıtlı,
• Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Tuluntaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 249.658 m²

yüzölçümlü 1296 no.lu parsele “Gelişme Konut Alanı (E:1.00; Hmaks: Serbest), Eğitim Tesis
Alanı (E:1.00; Hmaks: Serbest), Ticaret Alanı (E:1.20; Hmaks: Serbest), Park ve Yol” fonksi-
yonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Na-
zım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliğinin,

• Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6.332 m2

yüzölçümlü 2100 no.lu parsele “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E:0.75; Hmaks: 9.50 m ve
1 kat) ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan
1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Deği-
şikliğinin,

• Elazığ İli, Merkez İlçesi, Korucu Köyü sınırları içerisinde yer alan, 383.028 m2 yüz-
ölçümlü 2567 no.lu parselin 49.094,13 m2 yüzölçümlü kısmına “Tarım ve Hayvancılık Ürünleri
Entegre Tesis Alanı (E:0.20; Hmaks: Yapının Teknolojik Özelliğine Göre) ve Yol” fonksiyonu
önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar
Planının,

• Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Beldesi sınırları içerisinde yer alan, 46.592,19 m²
yüzölçümlü 225 ada 8 no.lu parsele “Turizm Tesis Alanı (E:1.00; Hmaks: 5 kat) ve Yol” fonksi-
yonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çev-
re Düzeni Planı Değişikliği ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin,

onaylanmasına,
2 – Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve

gereği için ilgili Kurum/Kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.
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—— • ——
          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
           TARİH                :  12/5/2014
           KARAR NO       :  2014/50
           KONU                 :  İmar Planı.
           Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 07.01.2014 tarih ve 157 sayılı yazısına istinaden;
1 – Kurulumuzun 24.09.2012 tarih ve 2012/132 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam

ve programına alınan Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Balıkesir İli, Sındırgı
İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 20.019,91 m² yüzölçümlü, 605 ada, 1 no.lu parsele yönelik “Tarım
ve Hayvancılık Ürünleri Entegre Tesis Alanı (Emsal:1,00; Hmax:12,50 M.)” kararı getirilme-
sine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1.000 ölçekli Mevzii İmar Planı
Değişikliğinin onaylanmasına, 

2 – Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Sındırgı Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.
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15/5/2014 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

15 Mayıs 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 29001 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Karamürsel Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2014/70 
KARAR NO : 2014/85 
Mahkememizin yukarıda esas ve karar sayılı ilamı ile; Bakü uyruklu Mikail ve Nina kızı 

1972 D.lu Ketivan AİYRİ; Azerbeycan uyruklu Adalet ve Zoruntac kızı 1985 D.lu Sahil 
İBRAHİMOV; Azerbeycan uyruklu Sabır ve Ceyra kızı 1975 D.lu Leyla Tabir 
TANRIVERDİYEVA hakkında 5237 sayılı TCK'nın 227/2, 53. maddeleri uyarınca kamu davası 
açılmış ise de; Mahkememizin 28/03/2014 tarih ve 2014/70 Esas, 2014/85 karar sayılı ilamı ile 
5271 sayılı CMK'nın 12 ve 18. maddeleri uyarınca Mahkememizin Yetkisizliğine karar verildiği 
ve yapılan tüm aramalara rağmen kararın sanıklara tebliğ edilememesinden dolayı 7201 sayılı 
Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede 
yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanıklara tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın 
kesinleştirileceği hususu tebliğ olunur. 3169 

————— 
ESAS NO : 2014/71 
KARAR NO : 2014/86 
Mahkememizin yukarıda esas ve karar sayılı ilamı ile; Kırgızistan Nüfusuna kayıtlı 

Kırgızistan uyruklu Tologon ve Dildehan kızı 1981 D.lu Kalııa KAMCHYBEKOVA hakkında 
5237 sayılı TCK'nın 220/2, 227/2-3-7. maddeleri uyarınca kamu davası açılmış ise de; 
Mahkememizin 28/03/2014 tarih ve 2014/71 Esas, 2014/86 karar sayılı ilamı ile 5271 sayılı 
CMK'nın 12 ve 18. maddeleri uyarınca Mahkememizin Yetkisizliğine karar verildiği ve yapılan 
tüm aramalara rağmen kararın sanığa tebliğ edilememesinden dolayı 7201 sayılı Yasanın 28 ve 
devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmekle, ilanın gazetede yayınlanmasından 
itibaren 15 gün sonra kararın sanıklara tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği 
hususu tebliğ olunur. 3170 

—— • —— 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2010/371 
KARAR NO : 2014/151 
Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Suç İslemek Amacıyla Örgüt Kurma suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 28/03/2014 tarihli ilamı ile 79/1.b, 220/1 
maddesi gereğince cezalandırılması için mahkememize açılan kamu davasında CMK-223/2-e 
maddesi gereğince BERAATİNE karar verilen Mahmut ve Nusreta oğlu, 05/06/1967 D.lu, 
MUHEDİN KURTOVİÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 3140 
 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2014 – Sayı : 29001 

 

Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/322 
KARAR NO : 2013/763 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin 05/09/2013 tarih ve 2013/322 Esas, 

2013/763 Karar sayılı kararı ile sanık MEHMET ZEYBEK’in 5237 Sayılı TCK.nun 204/1, 62 
maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın 5237 sayılı TCK.nun 
53/1-a, b, d, e bentlerinde belirtilen haklarından aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının 
infazının tamamlanıncaya, 53/1-c maddesinde yazılı haklardan ise anılan maddenin 3. fıkrası 
uyarınca kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından mahkum 
olduğu hapis cezasından koşullu salıverilmesine, diğer kişilere yönelik bu hakları bakımından 
aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazının tamamlanıncaya kadar yoksun 
bırakılmasına, 24.00,-TL. Yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiş olup, tüm 
araştırmalara rağmen sanık MEHMET ZEYBEK'e kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres 
araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı 
yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 
yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, 
beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile 
Yargıtay nezdinde temyizi kabil olmak üzere temyiz yoluna başvurulmadığı taktirde hükmün 
kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 3179 

—— • —— 
Antalya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/34 
Karar No   2013/795 
Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 07/10/2013 tarih ve 2013/34 esas 2013/795 kararı 

ile sanık OSMAN ŞAHİN’İN beraatine karar verildiği, mahkeme kararının Cumhuriyet Savcısı 
tarafından 30/10/2013 tarihinde temyiz edildiği, sanık OSMAN ŞAHİN'İN tüm araştırmalara 
rağmen mahkememiz kararının ve temyiz dilekçesinin tebliğ edilemediği, yapılan adres 
araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

7201 Sayılı Yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı 
yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 
yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda 
bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile 
yapılacak başvuru ile Yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere temyiz edilmemesi halinde 
kesinleştirilerek infaz edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 3180 

————— 
Esas No : 2008/210 
Karar No : 2013/983 
Hırsızlık suçundan mahkememizin 10/07/2013 tarih ve 2008/210 esas 2013/978 kararı ile 

sanık BARIŞ CUMHUR KESER'in 5237 sayılı TCK'nın 141/1 maddesi uyarınca 2 yıl hapis 
cezası ile cezalandırılmasına, birleşen mahkememizin 2008/581 esas sayılı dosyada katılan 
Yılmaz Dabanlıoğlu yönünden 2 yıl hapis ve 2.000,00.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 
birleşen 2008/581 esas sayılı dosyada müşteki Mustafa Koç yönünden 2 yıl hapis ve 2.000,00.-TL 
adli para cezası ile cezalandırılmasına, birleşen 2008/581 esas sayılı dosyada müşteki Mustafa 
Dolaşık yönünden 2 yıl hapis ve 2.000,00.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, tüm 
araştırmalara rağmen sanık BARIŞ CUMHUR KESER'e kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres 
araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 

 7201 Sayılı Yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine aynı 
yasanın 31. maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş 
sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu 
yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda 
bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile 
yapılacak başvuru ile Yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere temyiz edilmemesi halinde 
kesinleştirilerek infaz edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 3181 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

200 KİŞİ İLE SANTRAL BAKIM ONARIM İŞLERİNİN 3 (ÜÇ) AY SÜRELİ 

YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2  

  Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

A - a) İhale Kayıt - Dosya No : 2014/52289 - 2014/35 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 200 Kişi ile Santral Bakım Onarım İşlerinin 3 (Üç) 

Ay Süreli Yapılması İşi 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) İhale tarihi ve saati : 30.05.2014    Saat: 14.00 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 

Afşin Ziraat Bankası Şb.TRl70001000390377120435440 

nolu hesaba 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat olarak vereceklerdir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 4046/1-1 
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BLOWER SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1 (bir) set blower alımı ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İKN : 2014/52159 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 286 435 33 70 - 0 286 435 33 75 

c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; 1 (bir) set blower 

alımı ve teslimi işi 

b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE  

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 150 takvim günü 

içinde İşletme Ambarına teslim edilecektir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 29/05/2014 - 14:00 

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün 

Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65 

0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap 

numaralarından birine yatırmaları zorunludur. Dekont açıklamasına İhale Kayıt Numarası, İşin 

Konusu ve Şartname Bedeli olduğu ibaresi mutlaka eklenmelidir.  

5 - Teklifler 29/05/2014 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir.  

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri 

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 

sözleşme düzenlenecektir. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4031/1-1 
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ÇELİK BORULARIN BASINÇLI SU İLE TEMİZLENEREK BASINÇ TESTİ VE 

KAÇAK KONTROLÜNÜN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızda mevcut tephir (buharlaştırıcı) ve ısıtıcı aparatlarındaki çelik boruların iç 

cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti ile temizlenmesi. Temizlenen tephir (buharlaştırıcı) ve 

ısıtıcıların basınç testine tabi tutularak kaçak kontrolünün yapılması, kontrol sonucunda kaçak 

tespit edilen boruların değiştirilerek makinetolanması işidir. 

İhale kayıt numarası : 2014/53504 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

 

APARAT BORU TOPLAM BORU 

MİKTARI 

(ADET) Adı Miktar Evsafı (mm) Malzeme 

Miktarı 

(adet) 

ISITICI 11 Ø 35x2x4000mm Karbon Çelik 7648 
9568 

ISITICI   5 Ø 34x2x3510mm Karbon Çelik 1920 

TEPHİR   3 Ø 35x2x3005mm Karbon Çelik 13880 
17298 

TEPHİR   1 Ø 34x2x2750mm Karbon Çelik 3418 

                                                                             TOPLAM 26.866 

 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30 iş günüdür  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 28/05/2014 Çarşamba günü saat 14.30 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 30,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 28/05/2014 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4146/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Madde 1 - Mülkiyeti Üniversitemize ait Ankara İli Çankaya İlçesi Lodumu köyü (Beytepe) 

Mevkii sınırları içerisinde bulunan aşağıda listesi yapılan 8 kalem arsa 26/05/2014 Pazartesi günü, 

saat 11:00 da yapılacak ihale ile peşin olarak satılacaktır. 
 

Sıra 

No 

Hisse 

Durumu Mevki 

Parsel 

No 

Yüzölçümü 

(m2) 

Muhammen 

Bedeli (TL.) 

Geçici 

Teminat 

1 Tam Lodumu(Beytepe) Köyü 175 2.032,00 548.640,00 TL 16.459,20 

2 Tam Lodumu(Beytepe) Köyü 176 1.950,00 526.500,00 TL 15.795,00 

3 Tam Lodumu(Beytepe) Köyü 276 12.466,00 3.365.820,00 TL 100.974,60 

4 Tam Lodumu(Beytepe) Köyü 458 9.050,00 2.443.500,00 TL 73.305,00 

5 Tam Lodumu(Beytepe) Köyü 474 1.865,00 503.550,00 TL 15.106,50 

6 Tam Lodumu(Beytepe) Köyü 4757 28.433,00 7.676.910,00 TL 230.307,30 

7 Tam Lodumu(Beytepe) Köyü 4759 16.415,00 4.432.050,00 TL 132.961,50 

8 Tam Lodumu(Beytepe) Köyü 5495 2.006,00 541.620,00 TL 16.248,60 

                                   TOPLAM 74.217,00 20.038.590,00 TL 601.157,70 
 

İstekliler ihaleye çıkarılan arsaları mahallinde görebilir, İstekliler İhale Şartnamesini 

Genel Sekreterlikte inceleyebilirler. 

Madde 2 - İhale, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi’nde bulunan Kongre Merkezi 

R Salonu’nda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kapalı Teklif Usulü ile 

yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler son teklif verme günü olan arsa 26/05/2014 pazartesi 

günü, saat 11:00’e kadar teklif dosyalarını Hacettepe Üniversitesi Genel Sekreterliğe teslim 

edeceklerdir. 

Madde 3 - Satılacak arsalar ile ilgili ihale dosyası, bedeli olan 2.000,00 (ikibin) TL.’nin 

Strateji Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılması karşılığı Hacettepe Üniversitesi Genel 

Sekreterlik’ten temin edilebilir. 

Madde 4 - İhaleye katılacak olanlar parsellerin tamamına teklif verecek olup toplam 

muhammen bedelin %3 oranındaki geçici teminatı; Banka Teminat Mektubu olarak 

verebilecekleri gibi, nakit olarak, Strateji Dairesi Başkanlığı veznesine, Ada/Parsel No belirterek 

de yatırabileceklerdir. Geçici teminat tutarları arsalar için ayrı ayrı yukarıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için; 

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut), 

b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 

c) Geçici Teminat, 

d) Nüfus Cüzdanı Sureti (Gerçek kişiler için) 

e) Kanuni İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için) 

f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi. 

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir meslek kuruluşundan yapılmış 

olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası, 
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i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza 

beyannamesi veya imza sirküleri 

k) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi 

bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye 

iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel 

finans kurumlarının kontrgarantisi istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları 

her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır. 

l) Şartname alındı makbuzu. 

Madde 6 - Satış ihalesine teklif verecekler; şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 ve 38’inci maddesine uygun olarak hazırladıkları teklif 

zarflarını, arsa 26/05/2014 pazartesi günü ihale saatine kadar Hacettepe Üniversitesi’nin Sıhhiye 

Yerleşkesi’nde bulunan Kongre Merkezi R Salonu’ndaki İhale Komisyon Başkanlığı’na sıra 

numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. 

Madde 7 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

Madde 8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 4116/1-1 

—— • —— 

PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg. pastalık susam ve 5.000 Kg. 

simitlik susam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 29.05.2014 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4. Nihai teklifler en geç 29.05.2014 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66    Faks : 397 33 71 - 74 4117/1-1 

————— 

TIBBİ EKMEK KALIBI ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamız Tıbbi Ekmek yapımında kullanılmak üzere 750 Adet Tıbbi Ekmek Kalıbı, 

teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2. Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3. Teklifler en geç 26.05.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66      Faks : 397 33 71 - 74 4118/1-1 
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1 (BİR) ADET MOBİL VOR/DME SİSTEMİ TEMİNİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

İhale Dosya Numarası : 2014/13 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No:32   06330 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 23 41-204 23 48 - 204 26 26 - 204 28 78 - 

  204 23 40  

  Faks: +90 (312) 212 81 58 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı - 1 (Bir) Adet Mobil VOR/DME Sistemi 

Temini İşi 

b) Teslim yeri : Esenboğa Havalimanı içerisinde bulunan Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü 

Depoları Esenboğa/Ankara’dır. 

c) Teslim Tarihi : İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 

240 gündür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 26.06.2014 günü, saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi, 

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı 

belgesi,  

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

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

gereken kriterler 

4.2.1. İş Deneyim Belgesi: 

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10’u oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen sistem (teslimat süresi 

içerisinde 1 Adet) miktarında üretim kapasite raporunu sunacaktır.  

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir 

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler; 

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de 

ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.  

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin 

veya pilot ortağın vermesi yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu,  

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 

d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.2.3. Tedarik Edilecek Malların katalogları, fotoğrafları: 

4.2.3.1.a) Teklif edilen sisteme ait orijinal teknik dokümanlar bir takım halinde 

verilecektir. Dokümanlar model, versiyon ve konfigürasyon olarak teklif edilen malzemelere ait 

olacaktır. 

b) Teklifle beraber sunulacak bir takım doküman: sistemin ve sistemdeki cihazların 

gerçek fotoğraflarının yer aldığı orijinal seri matbaa baskısı katalog veya broşür, Operatör 
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(Kullanıcı) ve Teknik Bakım kitaplarından oluşacaktır. Teklif edilen VOR ve DME cihazlarına ait 

teknik dokümanlar, söz konusu cihazlarla ilgili tüm bilgileri (genel prensipler, montaj, 

kalibrasyon, arıza arama usulleri, ilk servise verme, bakım-onarım, açık devre şemaları, yedek 

parça listeleri BITE listesi v.b.) ihtiva edecek şekilde, eksiksiz olacaktır.  

c) Cihaz, konteynır, konturpua ve anten montajı ile ilgili her türlü proje teklife 

eklenecektir.  

d) Windows ortamında kullanılmak üzere, teklif edilen sisteme ait teknik dokümanlar, 

orijinal CD ROM olarak teklifte verilecektir. Seri numarası olmayan, her türlü modifikasyona 

açık olan-kopya-CD’ler orijinal olarak kabul edilmeyecektir. 

e) Teklifte sunulacak broşür veya bakım kitaplarında, teklif edilen sistemle aynı marka ve 

modelde Mobil VOR/DME sisteminin ön ve arka görüntüleri en az birer adet olmak üzere gerçek 

fotoğrafla gösterilecektir. Her türlü müdahaleye açık olan, sadece bilgisayar ortamında yapılmış, 

cihaz çizimleri kabul edilmeyecektir.  

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir. 

Bu ihalede benzer iş olarak, ILS ve/veya VOR (CVOR, DVOR) ve/veya DME 

Cihazları/Sistemleri kabul edilecektir. 

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin Sunuluş Şekli”, 

maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara 

ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 100,-TL 

(YüzTürkLirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış 

isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe 

ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair 

belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Teklifler, 26.06.2014 günü, saat 10.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 4163/1-1 
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VİDALI KOMPRESÖR SATIN ALINACAKTIR 

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

İhale Kayıt no : 2014/51861 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

ERZİNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET VİDALI KOMPRESÖR  

b) Teslim yeri : Erzincan Şeker Fabrikası(Makine Fabrikası) 

c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (Otuz) iş 

günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası toplantı salonu 

b) Tarihi ve saati : 27/05/2014 Salı Günü Saat: 14:00’de 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; 

4.1 - İsteklilerin ihaleye katıla bilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

belgesi; 

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

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

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

Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

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

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

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

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

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

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

muhasebe müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar. 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekalet namesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı 

Beyannamesi. 

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası 

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge 
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5.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

5.2.1 - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır”  

6.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler  

6.4.1 - İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler. 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır; 

Adayın alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi 

gerekir. Bu çerçevede aday aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumlarına uygun 

olan belge veya belgeleri sunabilirler. 

1) Aday veya istekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi. 

2) Aday veya isteklinin ürettiği mala ait yerli malı belgesi. 

3) Aday veya isteklinin ürettiği mala ilişkin yetkili kurum veya kuruluşlarla düzenlenen 

ve aday isteklilerin üretici veya imalatçı olduğunu gösterir belge. 

6.4.2 - Teknik Şartnamede belirtilen teknik konulara ilişkin (Vidalı Kompresör) ile ilgili 

katalog, açıklamalar varsa krokiler verilecektir. 

6.5 - Belgelerin sunuluş şekli  

6.5.1 - İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 

9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. 

6.5.2 - Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu 

olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu 

anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

6.5.3 - İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı 

idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine 

ekleyebilirler. 

7.1.2 - İş Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin 

% 30 oranından az olmamak üzere; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde 

kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren standart forma 

uygun belge verilecektir. 
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8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

9 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler 27.05.2014 saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta 

ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 

Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 4174/1-1 

—— • —— 

ŞİRKETİMİZ İHTİYACI RULMAN ALIMI YAPILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Kömür Hazırlama Servisinde 

kullanılmak üzere Rulman Alımı ve Teslimi İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın 

alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83 - 612 84 49 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif Tiplerde Rulman (735 Adet) 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) 

takvim günü içinde teslim edilecektir. 

d) Dosya No : 31 SEAS 14/47 2014/50924 

3 - İhalenin 

a)Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 04.06.2014 Çarşamba saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü Ambarı 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 50,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı hariç 50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

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

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 04.06.2014 Çarşamba saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 
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6 - Teklifte bulunacak firmalar TL/adet bazında fiyat verecek olup; değerlendirme Teknik 

Şartname II. Maddede düzenlenmiş liste üzerinde belirtilen 3 farklı kısım için ayrı ayrı kısmi 

teklif üzerinden yapılacaktır 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - İstekliler, rulman imalatçısı veya yetkili satıcısı olacaktır. Firmalar, imalatçı ya da 

yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduklarına dair belgelerini teklif aşamasında sunacaklardır. 

10 - Rulman numaralarına ait ön ve son eklerin açıklamaları ve tamamlayıcı bilgiler ihale 

dosyasında sunulacaktır. 

11 - İhaleye katılacak firmalar teklif edecekleri rulmanların marka, tip, adetlerini ihale 

evrakları içerisinde teslim edecektir. 

12 - Teklifte üretici firmanın üretim yapılan fabrikasının adı ve adresi açık olarak 

yazılacaktır. 

13 - Şartname içeriği ithal malzemeler Almanya, Belçika, Fransa, Çek Cumhuriyeti, 

Polonya, İngiltere, İtalya, Hollanda, İsveç, Japonya, ABD veya Kanada orijinli olacaktır. 

14 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 4044/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 802 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul  

b) İlçesi : Eyüp 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 32 

f) Parsel No : 39 

g) Yüzölçümü : 685,47 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

i) Halihazır : Boş 

j) İmar Durumu : Ticaret Alanı.  

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Alibeyköy Mah. Vardar Bulvarı 

3) Muhammen Bedeli : 4.112.820 TL 

4) Geçici Teminatı : 123.384,60 TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 28 Mayıs 2014 - 13:00   Son teklif verme saati: 13:00 
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6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 

7) İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 30. maddesine istinaden 

Kapalı Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 30     Fax: 0212 449 51 07 

9) Şartname Bedeli : 600.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf 

içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler) 

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat  

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli 

Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler) 

h) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı 

ı) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

j) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

k) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

11) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

ihale günü (28/05/2014) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye 

Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ 

İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen 

tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 4148/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim 

üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür. 

Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet 

dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet 

fotoğraf ile özgeçmişi, varsa yayınlarıyla (Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma 

ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, 

Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri 

ilan olunur. 

NOT: - Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. 

 - Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. 

 - Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil 

başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve 

adreslerini eklemelidirler. 

 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin 

eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır. 

Başvuracak adayların Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. 

Anabilim/Anasanat Dalı Profesör Doçent Açıklama 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

YAKINÇAĞ TARİHİ  1 
Şer'iye sicilleri konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

YENİ TÜRK EDEBİYATI  1 
Türk şiirinde milli mücadele konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ÇEVRE BİLİMLERİ 1  
Azot ve fosfor geri kazanımı konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

ELEKTROMANYETİK 

DALGALAR VE MİK. DAL. 

TEK. 

1  
Elelktromanyetik dalgalarda kırınım 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 1  
Metanolün motorlarda kullanımı konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 1  
Otocam temperleme konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 1  
Motor teknolojileri konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

MALZEME BİLİMİ  1 
Metalik alaşımlarda ısı iletkenliği 

konusunda çalışma yapmış olmak. 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

AKTÜERYA BİLİMLERİ 1  
Olasılık teorisi konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

BİYO İSTATİSTİK VE TIP 

BİLİŞİMİ 
 1 

Gen haritalama üzerine istatistiksel 

modelleme konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

SOSYAL HİZMET  1 
Engelliler konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

ÇOCUK GELİŞİMİ  1 
Okul öncesi drama konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

 3868/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 

sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli 

Belgeler; 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 

başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 ( altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 

gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 

veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) 

takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit 

edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

İlgililere duyurulur. 

 

Fakülte-Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik Prof Doç. Yrd. Doç. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Çocuk Gelişimi 1 1 3 
Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış veya 

bu alanda eserler vermiş olmak 

Hemşirelik 2 1 3 Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak 

Spor Bilimleri 1 1 3 
Spor Bilimleri veya Beden Eğitimi alanında 

doktora yapmış olmak 

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Psikoloji 1 1 2 

Psikoloji/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık/ 

Sosyoloji alanlarından birinde doktora yapmış 

olmak 

Rusça Mütercim 

Tercümanlık 
2 1 3 

Rus Dili ve Edebiyatı veya Rusça Mütercim 

Tercümanlık alanında doktora yapmış olmak 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 
1 1 1 

Moleküler Biyoloji veya Genetik alanında 

doktora yapmış olmak 

Türk Dili ve Edebiyatı  - 1 1 
Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış 

olmak 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 
2 1 3 

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora 

yapmış olmak 
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Fakülte-Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik Prof Doç. Yrd. Doç. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İktisat 1 1 2 
İktisat veya Hukuk alanında doktora yapmış 

olmak 

İşletme 1 1 2 
İşletme veya Hukuk alanında doktora yapmış 

olmak 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 
1 1 2 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 

doktora yapmış olmak 

Maliye 1 1 2 Maliye alanında doktora yapmış olmak 

Uluslararası Ticaret ve 

İşletmecilik 
1 1 3 

Uluslararası Ticaret veya Uluslararası 

İşletmecilik alanında doktora yapmış veya 

eserler vermiş olmak 

Bankacılık ve Finans 1 1 2 
Bankacılık ve Finans alanında doktora yapmış 

olmak 

Kamu Yönetimi 2 1 2 
Kamu Yönetimi veya Hukuk alanında doktora 

yapmış olmak 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
2 1 3 

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım 

Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak 

Makina Mühendisliği 1 1 1 

Termodinamik/Makine Elemanları/Akışkanlar 

Mekaniği alanlarından birinde doktora yapmış 

olmak 

İnşaat Mühendisliği 1 1 1 
Yapı Mühendisliği / Zemin Mekaniği/ Hidrolik 

alanlarından birinde doktora yapmış olmak 

Gıda Mühendisliği 1 1 2 
Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış 

olmak 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 
1 1 2 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında 

doktora/ sanatta yeterlik yapmış olmak 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği 
2 1 2 

Elektrik ve Elektronik / Haberleşme / Kontrol 

Mühendisliği alanlarından  

birinde doktora yapmış olmak 

Endüstri Mühendisliği 2 1 3 
Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış 

olmak 

Mimarlık 1 1 2 Mimarlık alanında doktora yapmış olmak 

Harita Mühendisliği 1 1 2 
Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış 

olmak 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları 
1 1 2 

Gastronomi/Otel İşletmeciliği/Mutfak Sanatları/ 

Gıda Mühendisliği alanlarından birinde doktora 

yapmış olmak 

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., 

Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr  

 4159/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan 

muhdes İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları 

gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 

1 - Çerkezköy Beşinci Noterliğinin; Fevzipaşa Caddesi üzerinde ve bu caddeye açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 

uygun bir yerde, 

2 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan 

Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamında 1.Abalı Sokak, 2.Abalı Sokak ve 2.Abalı 

Sokağın Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak 

Caddesi ve 2.Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer 

noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3 - Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18. Sokak ile kesiştiği yerden 2. 

Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmının Salihli ikinci Noterliğinin ihdas bölgesinden 

çıkartılarak, Belediye Caddesinin 18. Sokak ile kesiştiği yerden 2. Sokak ile kesiştiği yere kadar 

olan kısmı ile 2.Sokaktan yukarıya doğru Abay Bulvarına kadar olan kısımda, Abay Bulvarında 

ve Site Caddesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4 - Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle 

kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu 

kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde. 4137/1-1 

————— 
MÜNHAL NOTERLİK 

2009 yılı tahmini gayrisafi geliri 500.000.-TL. olan ve Çilekli Caddesi ile Ebulula Mardin 

Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ülgen Sokak ile kesiştiği yere kadar 

olan bölümünün Beşiktaş Onaltıncı Noterliğinin ihdas bölgesinden çıkartılarak, Levent Semtinde, 

Çilekli Caddesi ile Ebulula Mardin Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, 

Ülgen Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Çilekli Caddesine açılan Cadde ve 

Sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir 

yerde, ihdas bölgesi bulunan muhdes BİRİNCİ SINIF BEŞİKTAŞ YİRMİDOKUZUNCU 

NOTERLİĞİ münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF 

noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde 

Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz. 

İlan olunur. 4138/1-1 
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Çanakkale Belediyesinden: 

SOSYAL KONUTLAR MEVKİİ KENTSEL YENİLEME 

ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ 

 

Son Başvuru Tarihi : 30/09/2014 (17:00’ye kadar) 

İletişim Adresi  : İsmetpaşa Mahallesi, 2. Demircioğlu Caddesi No: 132   17100 

ÇANAKKALE 

Telefon : (0286) 444 17 17 - 1136 - 1121 - 1183 

Fax : (0286) 213 78 09 

Web : www.canakkale.bel.tr 

e-posta : yarisma@canakkale.bel.tr 

1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ 

Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje 

Yarışmasıdır. 

Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır. Yarışma konusu birden fazla 

meslek disiplinini ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır. 

2. YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER 

Çanakkale Belediyesi’nce 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile sınırları belirlenmiş 

alanda ve 32L.3A-32L.3D pafta 497, 498, 499, 500, 501, 505, 562, 565, 586, 860, 863, 864, 865 

nolu adalar Çanakkale Sosyal Konutlar Mevkii Bölgesidir. Yarışma alanı güneyinde Sarıçay, 

batısında Tuğsavul Caddesi, kuzeyinde 116. Jandarma Alayı ve doğusunda 30 Ağustos Caddesi 

arasında kalan yaklaşık 83.440 m²’yi kapsamaktadır.  

3. YARIŞMANIN AMACI, KONUSU VE KAPSAMI 

Yarışma; Çanakkale’nin vizyonu koşutunda mekânsal, kültürel, sanatsal ve doğal 

değerlerin nitelikli bir biçimde geliştirilmesini amaçlamaktadır. Yanı sıra bu yarışma ile işlevsel, 

sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik çözümler içeren, özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak yarışma 

alanının kentle bütünleşmesi ve kentsel yaşama kazandırılması hedeflenmektedir. Öte yandan 

yarışma alanı; kent bütününde izlenen değişimlerden kaynaklanan baskı nedeniyle konut, ticaret, 

kültür gibi işlevlere dayalı eksenler üzerinden hızlı bir dönüşüm sürecinin başlayacağını ifade 

etmektedir. Dolayısıyla yarışma söz konusu bu süreci disipline etmeyi, farklı boyutları da 

içerecek biçimde tasarım ve planlama ile yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 

yarışmacının söz konusu alana ilişkin sosyal, kültürel, ekonomik boyutlardaki bakışı ve 

gözlemlerinin de önem taşıdığının bilinmesi gerekmektedir. 

Yarışma alanı yaklaşık 1980’li yıllarda sosyal konut olarak inşa edilen yapılardan ve 866 

birimden oluşan bir konut alt bölgesidir. Geçen süre içerisinde kentle bütünleşmesi bu bağlamda 

kullanıcı profilin de olan değişimler ile birlikte gereksinme ve beklentilerin farklılaşması, öte 

yandan yapılarda görülen eskimişlik ile bakım, onarım ve deprem güvenliği arayışındaki zorluklar 

ile maliyet ve bu nedenlerle ortaya çıkan mevcut kullanıcı talepleri sonucunda kullanıcılarla 

yapılan görüşmeler ve alan araştırmaları sonucu elde edilen bulgular gözetilerek bu alanın 
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yıkılarak yenilenmesi kararı alınmıştır. Bu amaca yönelik olarak 02.12.2013/179 gün ve sayılı 

karar ile Revizyon Nazım İmar Planı ve Revizyon Uygulama İmar Planı Belediye Meclisi 

tarafından onaylanmıştır. Bu planlarının kararları doğrultusunda değinilen sorunların aşılması ve 

daha yaşanılabilir bir konut alt bölgesi yaratma adına ulusal proje yarışması yapılmasına ve 

yarışmanın vazgeçilemez ilkesinin mevcut kullanıcının alanda korunmasına yine belediyesince 

karar verilmiştir.  

4. YARIŞMADAN BEKLENTİLER 

Yarışmanın konusu ya da amacı bir başka ifade ile “mekânın yeniden üretimi” olarak da 

betimlenebilir. Dolayısıyla bu üretim sürecine kaynaklık edecek kararları kapsayacak bir 

tasarımın önerilmesi yarışmacılardan beklenmektedir. Ortaya çıkacak öneriler sonrasında 

gereksinme duyulacak olası planlama kararları, kent bütünü kapsamında ele alınarak Çanakkale 

Belediyesi tarafından değerlendirilip, sonuçlandırılacaktır. Dolayısıyla yarışma alanı verilen sınır 

itibariyle bütün bir konut alt bölgesi olarak kabul edilecektir. Öte yandan revizyon uygulama imar 

planında tanımlanan yapı/imar adaları ve yollar yarışmacı tarafından yeniden 

yorumlanabilecektir. Ancak ekli belgelerde de işaretlendiği gibi alandaki mevcut okul, cami, ağaç 

ve ağaç grupları öneri tasarımlarda korunacak ve imar planı verisi olan toplam inşaat alanı 

değerine uyulacaktır.  

Ayrıca; 

• Kuram ve pratiği örtüştüren çağdaş şehircilik ilkeleri doğrultusunda kullanıcıların 

gereksinmeleri, kentsel peyzaj, kentsel estetik, kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik 

gibi kavramların dikkate alınarak çözümlerin geliştirilmesi, 

• Günümüz ve gelecek açısından kent bütünü, kent merkezi ve yakın çevre fonksiyonları 

ile olası ilişkilerin kurgulanması ve öneri tasarımın bütünleşmesinin sağlanması, 

• Tasarımın özgün ve kimlikli bir yaşam alanı yaratma niteliğini ifade etmesi, 

• Tasarımda açık ve kapalı alanlar ile fonksiyonlar arasında kabul edilebilir, uyumlu bir 

dengeye ulaşılmış olması, 

• Yarışma alanının tabi olduğu yasa ve yönetmeliklerin getirdiği hüküm ile koşullara 

uygunluk sağlanması, 

• Yukarıda da değinildiği gibi alanın kentle bütünleşmesinde ve kendi içerisinde önem 

kazanan ulaşım kurgusunun açıklıkla ifade edilmesi, 

• Etaplamalı bir yaklaşım, tasarımı belirleyen kriterlerden biri olacaktır. Ancak bu kritere 

alanın potansiyellerinin frenleyicisi olarak bakılmaması ve ileri fikirler ile yaklaşımların 

önemsenmesi, 

• Günümüzde gerek kavramsal boyut, gerekse uygulamanın örnekler üzerinde yoğun 

tartışma konusu olan kentsel yenileme düşüncesine bir örnek oluşturması, 

• Kentsel yenilemenin içeriğinde deprem güvenliğini dikkate alan ve ekonomik çözümler 

üreten modellerin oluşturulması, 

yarışmacılardan beklenmektedir. 

5. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI  

Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip 

olarak katılanların her birinin bu koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak 
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katılanların, İdare ile ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir mimarın ekip 

temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya en az bir Mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj 

mimarı bulundurmak koşulu ile T.M.M.O.B. ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler 

katılabilir. Ekip başı kimlik zarfında belirtilecektir. Yarışmaya ekip olarak katılan müelliflerin her 

biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. Yarışmaya katılacaklarda aranacak 

koşullar;  

• T.M.M.O.B. Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası üyesi 

olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak, 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. ) Şartname Çanakkale Belediyesi İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 100.-TL bedelle CD ortamında satın alınabilir. Ayrıca Ziraat 

Bankası Kordon Şubesi TR050001000813115992405011 No’lu hesaba şartname tutarını 

yatırdıktan sonra alındı makbuzunu 0 286 213 78 09 nolu faksa veya “Çanakkale Belediyesi İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü/İsmetpaşa Mahallesi, 2. Demircioğlu Caddesi No: 132 ÇANAKKALE” 

adresine gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir. 

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak.  

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri 

yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi 

oldukları meslek odalarına bildirilir. Yarışma şartname ve eklerine www.canakkale.bel.tr internet 

adresinde yayınlanan yarışma bölümünden de ulaşılabilir. 

6. JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ 

 

Seçici Kurul Danışman Üyeleri: 

Ülgür GÖKHAN Belediye Başkanı 

Özleyiş ÇETİN İmar ve Şehircilik Müdürü - Şehir Plancısı 

Aydın BÜYÜKSARAÇ Jeofizik Müh. - Doç. Dr. 

Cumhur ASLAN Sosyolog - Doç. Dr. 

Ferhat HACIALİBEYOĞLU Mimar - Dr. 

 

Seçici Kurul Asıl Üyeleri: 

Zekai GÖRGÜLÜ Mimar-Şehir Plancısı - Prof. Dr. (Jüri Başkanı) 

Ülkü ALTINOLUK Mimar - Prof. Dr. 

Mustafa ZORBOZAN İnşaat Mühendisi - Prof. Dr. 

Abdullah KELKİT Peyzaj Mimarı - Prof. Dr. 

Yasemen SAY ÖZER Mimar - Doç.Dr. 
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Seçici Kurul Yedek Üyeleri: 

Özgür Şahan ÖZER Şehir Plancısı 

Kadri Faik TETİK İnş. Mühendisi 

Kerem ÇINAR Mimar 

 

Raportörler:  

Aynur ATAN Hrt.-Kad. Teknikeri - Çanakkale Belediyesi 

Seyyide GÜLTEKİN İnşaat Teknikeri - Çanakkale Belediyesi 

Suzan DEMİR İnşaat Teknikeri - Çanakkale Belediyesi 

 

Raportör Yardımcısı:  

Meral HARPUT Mimar - Çanakkale Belediyesi 

 

7. YARIŞMA TAKVİMİ  

Yarışmanın İlanı : 15/05/2014 

Sorular için son gün : 13/06/2014 - Saat: 17.00 

Cevapların İlanı : 17/06/2014 

Proje Teslim Tarihi ve Saati : 30/09/2014 - Saat: 17.00 

Jüri Değerlendirme Tarihi : 15/10/2014 

Sonuçların Açıklanma Tarihi : 24/10/2014 

 

8. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ 

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucu seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak 

ödenecektir. 

 

1. Ödül 90.000,00 TL. 

2. Ödül 70.000,00 TL. 

3. Ödül 50.000,00 TL. 

Mansiyon 20.000,00 TL. 

Mansiyon 20.000,00 TL. 

Mansiyon 20.000,00 TL. 

 

Jüri gerekli gördüğü takdirde satın almaya değer projeleri belirleyecektir. Bu amaçla 

jürinin kullanımına 20.000,00 TL. ayrılmıştır. 

Belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun 

açıklanmasını, izleyen 30 gün içerisinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre 

ödenecektir. 4161/1-1 

—— • —— 

Mamak Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İlçemiz Kutludüğün Ortaokulu Hizmetlisi iken 13.07.2013 tarihinden itibaren 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanunun 94. Maddesi uyarınca çekilme isteğinde bulunmuş sayılan Köksal 

SEVİNÇ hakkındaki Ankara İl Disiplin Kurulunun 01.04.2014 tarih ve 499.01-S-45 sayılı 

kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kararı adı geçene resmi kayıtlardaki adresinde 

ulaşılamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu karar Köksal SEVİNÇ’e 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre 

ilanen tebliğ olunur. 4123/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 

geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 2137 dosya nolu METOD 2 Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Aydın ilinde faaliyet gösteren 1929 dosya nolu KARAHAN Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 829 dosya nolu MERİÇ Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 327 dosya nolu ŞEN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait 

Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 29.04.2014 tarih ve 3558 sayılı Olur'u ile 

geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 4047/1/1-1 

————— 
Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 29.04.2014 tarih ve 3559 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, 

Edirne ilinde faaliyet gösteren 1149 dosya nolu DETA Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 636 dosya nolu İZMİT PRO DEN Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ve 729 dosya nolu BERTEK Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Muğla ilinde faaliyet gösteren 1422 dosya nolu YPS Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Bursa ilinde faaliyet gösteren 130 dosya nolu BİYAD Yapı Denetim A.Ş., 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1681 dosya nolu AKAS Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 805 dosya nolu MOMENT Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Amasya ilinde faaliyet gösteren 1061 dosya nolu MELTEM Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 

1186 dosya nolu ÖZÇİMEN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden 

tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4047/2/1-1 

————— 
Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 5 pafta, 2783 parsel üzerindeki 38911 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Hanife Nuray ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4201, Oda Sicil 

No:21329), Tayfun KAYRIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:519, 

Oda Sicil No:14059), Deniz DAĞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62222), 

Önder HİLALOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:55653) ve Kısmet 

NAYIR DAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:57577) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı, 

06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak 
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durdurulan, 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin aynı 

Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer 

alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve 

izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 6 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 30.04.2014 tarihli 

ve 3561 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür 

İlgililere duyurulur. 4048/1/1-1 

————— 
Sismik Yapı Denetimi San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Didim İlçesi, 1823 ada, 6 parsel üzerindeki 160291 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen 

esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18622 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 

41 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sismik Yapı Denetimi San. ve Tic.Ltd.Şti. ile kuruluş 

ortağı veya yetkilisi Ömer YAVUZ (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:454, Oda Sicil No:24295) sorumlu denetim elemanları Ahmet Gürdal 

AKGÜNGÖR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4999, Oda Sicil No:2511), 

Burhanettin ÇİVİCİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:457, Oda Sicil 

No:16432), Mustafa TOK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:452, 

Oda Sicil No:3285), Ahmet CAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13670, 

Oda Sicil No:31117), Sinan GÜRCAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:458, Oda Sicil No:33252), Hasan ASLAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:8163, Oda Sicil No:16761), Ömer YAVUZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:454, Oda Sicil No: 24295), Ayhan ÇALIŞKAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:52482), Talat ÖZTAN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:6311), Alper DEMİR (İnşaat Mühendisi Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70023), Muharrem 

Murat ESMER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62443) ve Hüseyin DOĞAN’ın 

(Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11425) denetim faaliyetlerinin, aynı 

Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 

Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Sismik Yapı Denetimi San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 

tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma 

kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına 

işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının 

kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu 

durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün 

yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam 

ettirilmesi, Bakanlık Makamının 30.04.2014 tarihli ve 3562 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4048/2/1-1 

————— 
Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli Merkez İlçe, 111 pafta, 1519 ada, 3 parsel üzerindeki 774088 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (g) ve (ı) fıkraları ile 3. 

maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12581 Ticaret Sicil No ile Aydın 
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Ticaret Odasına kayıtlı 781 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özege Yapı Denetim Ltd.Şti. 

ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet ATAR (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:28536) sorumlu denetim elemanları Erkan ÜNLÜSOY (Mimar, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14037, Oda Sicil No:7020), Yüksel KARSU (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2151, Oda Sicil No:11091), Hanefi Mehmet MISIRLI (Elektrik 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13136, Oda Sicil No:812) ve İbrahim 

VURANEL’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7616, Oda Sicil 

No:9770) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 30.04.2014 tarihli ve 3563 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4048/3/1-1 

————— 
Işık Güvenli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin (Eski Ünvanı Işık Güvenli Yapı Denetim A.Ş.) 

denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana İli, Seyhan İlçesi, 163 pafta, 6332 ada, 6 parsel üzerindeki 108792 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında, 6. 

maddesinin 1. fıkrasında, Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. 

maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 510432 Ticaret Sicil No 

ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 383 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işık Güvenli Yapı 

Denetim Ltd. Şti. (Eski Ünvanı Işık Güvenli Yapı Denetim A.Ş.) ile kuruluş ortağı veya yetkilisi 

Kamil ÖZCAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7010, Oda Sicil 

No:10610) ve sorumlu denetim elemanı Nihal SEVİN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:1238, Oda Sicil No:9377) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 30.04.2014 tarihli ve 3564 sayılı Oluru ile uygun 

görülmüştür 

İlgililere duyurulur.  4048/4/1-1 

————— 
Odak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Adana İli, Pozantı İlçesi, Akçatekir Beldesi, 432 ada, 68 parsel (YDS kaydında 13 parsel) 

üzerindeki 74945 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 

(c) ve (g) fıkralarında, Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 

1. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 40924 Ticaret Sicil No ile Adana 

Ticaret Odasına kayıtlı 252 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Odak Yapı Denetim Ltd.Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları Şükrü ERDEM (Kuruluş Ortağı, Şirket Müdürü, İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3417, Oda Sicil No:25210), Zuhal MEKİK (Mimar, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3300, Oda Sicil No:16252), Ali İhsan TÜRKMEN 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1716, Oda Sicil No:9976), Musa 

TÜRKER (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4278, Oda Sicil 

No:2966) ve Mustafa KILIÇ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:56849) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 
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durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

30.04.2014 tarihli ve 3565 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür 

İlgililere duyurulur.  4048/5/1-1 

————— 
Uzman Yapıt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, 30L-4B pafta, 120 Ada, 39 parsel üzerindeki 157740 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 497977-445559 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 353 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzman Yapıt Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ali Şadi ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:8135, Oda Sicil No: 15886), Ergin BAŞAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:3395, Odası Sicil No: 5933) ve Ahmet DURMUŞ’un (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Sicil No: 59308) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Uzman Yapıt Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve 

26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 30.04.2014 tarihli ve 3566 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4048/6/1-1 

————— 
Özkar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Erzurum İli, Oltu İlçesi, 2627-D pafta, 376 ada, 1 parsel üzerindeki 802162 YİBF YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15045-21023 Ticaret Sicil No ile 

Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 999 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özkar Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Fatih ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No: 71353), Hakan SONKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:22195, Oda Sicil No:56170) sorumlu denetim elemanları Mehmet EREN 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19033, Oda Sicil No:31702), Halil ÖZTÜRK 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13489, Oda Sicil No: 11081), Hakan 

SONKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22195, Oda Sicil No: 

56170) ve Onur AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90753) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Özkar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 06.04.2014 tarihli ve 28964 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 
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iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 30.04.2014 tarihli ve 3567 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4048/7/1-1 

————— 
04.11.2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Bolu ili, Merkez ilçesi, 

Köprücüler Köyü, 07.b pafta, 601 parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl 

süre ile geçici olarak durdurulan 4421 Ticaret Sicil No ile Bolu Ticaret Odasına kayıtlı 320 nolu 

yapı denetim izin belgesine sahip Bolu Yapı Denetim Mühendislik Hiz. ve Müş.Ltd.Şti.’nin 

Bakanlığımız aleyhine açtığı dava sonucunda verilen “iptal kararı” doğrultusunda, 14.09.2013 

tarihli ve 28765 sayılı Resmi Gazete ilanı ile dava konusu işlem iptal edilmiştir. Anılan iptal 

kararına gerekçe gösterilen şekil eksikliği İl Yapı Denetim Komisyonunca verilen karar üzerine 

ortadan kaldırıldığından Bolu Yapı Denetim Mühendislik Hiz. ve Müş.Ltd.Şti. hakkında verilen 

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 16.05.2013 tarihli ve E.2011/2700-K.2013/937 sayılı “dava 

konusu işlemin iptali” kararının uygulanması ile geri alınan geçici faaliyet durdurma işleminin adı 

geçen kuruluşun yapı denetim izin belgesinin iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma 

cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde tekerrüre esas sayılmak üzere yeniden 

uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilerek Bakanlık nezdinde tutulan 

yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, Bakanlık Makamının 30.04.2014 tarihli ve 3568 sayılı Oluru 

ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4048/8/1-1 

————— 
Genel Müdürlük Makamının 02.05.2014 tarih ve 3609 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği; 

Tuğla ve Kiremit San. Der. Yapı End. Araş. ve Gel. İkt. İşletmesi’nin Gersan Sanayi 

Sitesi 2308. Sok. No:24 Ergazi Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi 

laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 05.08.2010 tarih ve 320 sayılı 

kararı ile verilen 211 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin 

firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun(MYDK) 04.04.2014 tarih ve 477/6 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4053/1-1 

————— 

2.01.2013 tarih ve 28870 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiş olan “Genel Müdürlük 

Makamının 16.12.20013 tarih ve 9963 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği; 

CEYTEST İnşaat Beton ve Çelik Çekme Test Lab. İşletme San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 

Silahtarağa Mah. Karadeniz Cad. No:35/A Eyüp/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi 

laboratuvarının, İstanbul İl Yapı Denetim Komisyonunun (İYDK) 21.11.2013 tarih ve 34-2013-

105 sayılı kararı ile; 66 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme 

tek taraflı olarak fesih edilmesi” işleminin; İstanbul 8.İdare Mahkemesinin Esas No: 2013/2560 

ve 21.01.2014 tarihli yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda, Genel Müdürlük Makamının 

30.04.2014 tarih ve 3594 sayılı Olur’u ile yürütülmesi durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  4054/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C24A1A pafta, 130 parsel üzerindeki 

762843 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (f) fıkrası 

ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (ğ) ve (ı) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5350 Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret Odasına 

kayıtlı 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu 

denetim elemanları Erdener BOSTANCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:5000, Oda Sicil No:10936) ve Mesut MEŞE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No: 80263) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,  

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı 

ve 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete ilanları denetim faaliyeti iki defa geçici olarak 

durdurulan, 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denizkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 

aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 1130 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3636 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür 

İlgililere duyurulur. 4055/1/1-1 

————— 
Egem Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Muğla İli, Merkez İlçesi, 15N-1 pafta, 136 ada, 16 parsel üzerindeki 754023 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) fıkraları ile Yapı 

Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 1.fıkrası, 4. fıkrasının (ç), (ğ) ve (ı) bentleri ve 

6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10222 Ticaret Sicil 

No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1414 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Egem Yapı 

Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Ahmet ÖZKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17043, Oda Sicil No: 26638) ve Ramazan Cem ATEŞ’in 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 66804) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 

8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3637 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür 

İlgililere duyurulur. 4055/2/1-1 

————— 
Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21NII pafta, 1046 ada, 5 parsel üzerindeki 

229606 ve 570730 (yapı tektir.) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 

2. maddesinin (c), (g) fıkraları ile 9. maddesi ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 5. 

maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 

anlaşılan 13432 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin 
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Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Erkan 

KAYIN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61488) sorumlu 

denetim elemanları Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10130, Oda 

Sicil No: 10788), Osman SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10174, 

Oda Sicil No: 22281) ve Erkan KAYIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

61488) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.07.2012 tarihli ve 

28366 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3638 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4055/3/1-1 

————— 
Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21NII pafta, 701 ada, 809 parsel üzerindeki 

264794 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 13432 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya 

yetkilisi Erkan KAYIN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

61488) sorumlu denetim elemanları Şahin ERGÜN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 8613, Oda Sicil No: 13320) ve Osman SALKIM’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 10174, Oda Sicil No: 22281) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.07.2012 tarihli ve 

28366 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3639 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4055/4/1-1 

————— 
Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Tekniker Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim 

sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Karaağaç Beldesi, F19B24B2B pafta, 315 ada, 16 parsel 

üzerindeki 102737 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. 
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maddesinin (a) ve (d) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-

412752 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 114 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Çiler ASİL 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5680, Oda Sicil No: 17468), Fahri ERDEM 

(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1511, Oda Sicil No: 12763) ve Metin 

ARSLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 45138) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) 

fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3055 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy 

Ticaret Odasına kayıtlı 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekniker Yapı Denetim 

Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanı Yıldız YALÇINLAR’ın (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 8836, Oda Sicil No:7514) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve 

26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 05.03.2014 tarih ve 28932 sayılı 

ve 13.03.2014 tarih ve 28940 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici 

olarak durdurulan, 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekniker Yapı Denetim 

Ltd.Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 896 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3640 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür 

İlgililere duyurulur.  4055/5/1-1 

————— 
Kutluoğlu Mühendislik Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Yeniçiftlik Beldesi, 51KIIIb pafta, 8908 parsel 

üzerindeki 83919 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 

(c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6422 Ticaret Sicil No 

ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 210 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kutluoğlu 

Mühendislik Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Yusuf Kamil KUTLUOĞLU ( 

Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2584, Oda Sicil No: 5871) ve Mehmet Zafer 

KEBABÇI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2348, Oda Sicil No: 28034) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 
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Kutluoğlu Mühendislik Yapı Denetim A.Ş.’nin yapı denetim izin belgesi 06.04.2014 

tarihli ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanı sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, 

uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde 

tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma 

cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma 

kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 

8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı 

yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3641 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4055/6/1-1 

————— 
Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 654 ada, 6 parsel üzerindeki 621498 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Ali Semih YALÇIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2975, Oda Sicil 

No:10680), Atilla DÜLGER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7301, Oda Sicil 

No:34786) ve Esaf KARAKAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:71192)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.08.2012 tarihli ve 28396 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3642 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4055/7/1-1 

————— 
Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, 1394 ada, 6 parsel üzerindeki 662122 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları 

Ali Semih YALÇIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2975, Oda Sicil 

No:10680), Remzi ÖNDAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11699, Oda 

Sicil No:22456) ve Nilüfer Fatma KOÇASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:81664) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 
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Aygün Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 29.08.2012 tarihli ve 28396 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3643 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4055/8/1-1 

————— 
Işın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 1690 ada, 5 parsel üzerindeki 645811 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 12015 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 828 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işın Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi 

Gönül ÖZHAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3267, Oda Sicil 

No:15249), sorumlu denetim elemanları Orhan KIRAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:3001, Oda Sicil No:3421), Yusuf BAYRAM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:14442, Oda Sicil No:19417) ve Özkan KARAGEYİK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:82406) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Bakanlık Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3644 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4055/9/1-1 

————— 
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Merkez İlçesi, 140 pafta, 825 ada, 106 parsel üzerindeki 606625 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. 

maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın 

Ticaret Odasına kayıtlı 196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Tic. 

Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Mehmet Yalçın YAŞAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:447, Oda Sicil No:7033) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, 

Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.09.2013 tarihli ve 

28777 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3645 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4055/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Sismik Yapı Denetimi San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Didim İlçesi, 972 ada, 2 parsel üzerindeki 223677 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 18622 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 41 nolu Yapı 

Denetim İzin Belgesine sahip Sismik Yapı Denetimi San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim 

elemanları Ahmet Gürdal AKGÜNGÖR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4999, 

Oda Sicil No:2511), Burhanettin ÇİVİCİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:457, Oda Sicil No:16432), Ali Yücel BAŞER (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:451, Oda Sicil No:24052) ve Engin ZAFER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:18011) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Sismik Yapı Denetimi San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2014 

tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma 

kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına 

işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının 

kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu 

durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün 

yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam 

ettirilmesi, Bakanlık Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3646 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4055/11/1-1 

————— 
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın İli, Merkez İlçesi, 140 pafta, 825 ada, 106 parsel üzerindeki 606627 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 3. 

maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın 

Ticaret Odasına kayıtlı 196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Tic. 

Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Mehmet Yalçın YAŞAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:447, Oda Sicil No:7033) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin 

Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden 

itibaren başlatılması, 

Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.09.2013 tarihli ve 

28777 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 05.05.2014 tarihli ve 3647 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  4055/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

15.07.2009 TARİH VE 27289 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İHALELERE 

KATILMAKTAN YASAKLANAN FİRMA VE ORTAĞININ YASAKLAMA İŞLEMİNİN 

İPTALİNİN İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2005/152644 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Mülga Bayındırlık ve İskan 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Bayraklı/İzmir 

Adresi Anadolu Cad. No: 41/5 Tel-Faks 232 341 68 00 – 232 341 65 36 

Posta Kodu  E-Mail izmir@csb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Onur İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Tayyar Onur 

Adresi 
Mesnevi Sok. No: 33 

Çankaya/Ankara 

Mesnevi Sok. No: 33 

A.Ayrancı/Ankara 

T.C. Kimlik No.  TC. Kimlik No: 15643000942 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Vergi No: 64300454438 Vergi No: 6430042716 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
Tic. Sicil No: 59738,  

Oda Sicil No: 3/4462 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Durdurulmasının Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 06.06.2013 tarih ve E. 

2013/426 – K.2013/920 sayılı yasaklama işleminin 

iptali kararı, Danıştay 13. Dairenin 17.12.2013 tarih 

ve E.2013/2923- K.2013/3737 sayılı kararıyla Onur 

İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. ve ortağı Tayyar Onur’un 

Yasaklama İşleminin İptal Kararı Onanmıştır. 

c-2886 DİK (  ) 
d-Diğer Mevzuat 

 
(  ) 

Tüm 

İhalelerden 
(  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
 

 4164/1-1 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Trakya Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/14425 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı     

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

Trakya Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe Kırklareli/Lüleburgaz 

Adresi Dere Mh. Küme Evler No: 19 Tel-Faks 288 417 38 90 

Posta Kodu 39750 E-Mail tpaocc@tpao.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Burak Rençber (BR Yapı Müh.Müt.)  

Adresi 

Gazi Osmanpaşa Mh. Lapiza İş 

Merkezi Kat: 4 No: 413 

Çerkezköy/Tekirdağ 

 

T.C. Kimlik No. TC: 50599822460  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çerkezköy Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4664  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

30.04.2014 tarih ve 28987 sayılı Resmi 

Gazete’de belirtilen ihale kayıt 

numarasının düzeltilmesine ilişkin 

ilandır. 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Trakya Bölge Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/14425 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı     

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

Trakya Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe Kırklareli/Lüleburgaz 

Adresi Dere Mh. Küme Evler No: 19 Tel-Faks 288 417 38 90 

Posta Kodu 39750 E-Mail tpaocc@tpao.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Adnan Ergen   

Adresi 
Atalar Cad. Dağlı Rafet Pasajı No: 

40 Uzunköprü/Edirne 
 

T.C. Kimlik No. 37645249976  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Uzunköprü Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3308  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

30.04.2014 tarih ve 28987 sayılı Resmi 

Gazete’de belirtilen ihale kayıt 

numarasının düzeltilmesine ilişkin 

ilandır. 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/163230 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İl/İlçe Ordu/Ünye 

Adresi Hükümet Konağı Kat: 3 Tel-Faks 0 452 323 11 26 – 323 58 25 

Posta Kodu 52300 E-Mail unye52@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Mustafa AĞCA Pusat Sağlık Ürünleri 

Rentacar Petrol ve Petrol Ürünleri 
 

Adresi 
Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan 

Caddesi 34/A Tokat 
 

T.C. Kimlik No. 42880944852  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5506  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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KOSGEB İdari Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/151448 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ankara Siteler Hizmet Merkezi 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi 

Samsun Devlet Yolu 1. Cad. 88/1 

Demirciler Sitesi P.K.: 06130 

Siteler 

Tel-Faks 0312 351 51 37 - 0 312 351 15 19 

Posta Kodu 06130 E-Mail siteler@kosgeb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Doruk Turizm Nakliye Gıda 

Temizlik Tarımcılık Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

Şule Funda Yamanoğlu  

(T.C. No: 12367950744) 

Adresi 
Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi 

109/17 Keçiören/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3100299925  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 167356  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No  : 28.03.2014-80  Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No  : 28.03.2014-1610  UŞAK 

 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Kaşbelen Köyü, Kaşbelen Nekropolünün tescil edilmesi istemine 

ilişkin; bilgi ve belgelerin iletildiği; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.09.2012 

tarih ve 49969645.168.01/2094 sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 31.12.2012 tarih ve 1823 

sayılı yazısı, istenen kurum görüşlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel 

Müdürlüğünün 10.01.2013 tarih ve B.16.0.YİG.0.80.05.00/640120001-6145 sayılı yazısı, Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 09.01.2013 tarih ve 18031414-499-5044 sayılı 

yazısı. İller Bankası Anonim Şirketi Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 16.01.2013 tarih 

ve 44812147-202.05.99/1201 sayılı yazısı, Uşak İl özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğünün 23.01.2013 tarih ve M.64.0.î0i.0.13.00.00-750-0tomatik 824 sayılı yazısı, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 24.01.2013 tarih ve 32540 

sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 29.03.2013 tarih 

ve B.16 O.KVM.4.43 00.02-64.00/526-498 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal 

Planlama Genel Müdürlüğünün 12.04.2013 tarih ve 41890033-305.99-185/5642 sayılı yazısı, 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.04.2013 tarih ve B.16 

O.KVM.4.43 00.02-64.00/526-677 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğünün 08.05.2013 tarih ve 84901512/ 4625 sayılı ve 17.05.2013 tarih ve 

84901512/5055 sayılı yazılan ve ekleri, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 

28.05.2013 tarih ve 58346687 / 299.01-5695 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.08.2013 tarih ve 38092246-64.00/526-1207 sayılı yazısı, 

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’nün 22.11.2013 tarih ve 32616893-250/470860-1707-7404 

sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu’nun 26.11.2013 tarih ve 

1423 sayılı yerinde inceleme kararı gereği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 24.01.2014 tarih ve 286 sayı ile kayıtlı 

rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, alan Kurulumuz üyelerince yerinde görüldü, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Kaşbelen Köyü, Kaşbelen Nekropolünün Kurulumuzun 

26.11.2013 tarih ve 1423 sayılı kararı gereği Kurulumuz üyelerince yerinde incelenmesi 

sonucunda; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı rapor ve belgeler doğrultusunda 

sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen 

Kaşbelen Nekropolünün I. (birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; I. (birinci) 

derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

  64.00/78 

Toplantı Tarihi ve No  : 28.03.2014-80  Toplantı Yeri  

 Karar Tarihi ve No  : 28.03.2014-1611  UŞAK 

 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Güre Beldesindeki, Arkaltı ve Çanaktepe Tümülüsleri’nin tescil 

edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.11.2012 tarih ve 

B.16.4.KTM.0.64.0.01.168.01/2371 sayılı yazısı ve ekleri, Kurum görüşlerinin istendiği, Kütahya 

Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 06.12.2012 tarih ve B.16 0.KVM.4.43 

00.02-64.00/78-1690 sayılı, 26.03.2013 tarih ve B.16 0.KVM.4.43 00.02-64.00/78-443 sayılı ve 

02.05.2013 tarih ve B.16 0.KVM.4.43 00.02-64.00/78-698 yazıları ve ekleri, Kurum görüşlerinin 

iletildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Müdürlüğü’nün 17.12.2012 tarih ve 

B.16.0.YİG.0.80.01.00/640320001/264021 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa 

Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2012 tarih ve B.23.0.DMP.0.12.0.01-449-

58232 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 31.12.2012 

tarih ve M.64.0.İÖİ.0.13.00.00-750-Otomatik 14117 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 24.01.2013 tarih ve 20913469.101-29-02 601178 

sayılı yazısı ve ekleri, İller Bankası Anonim Şirketi’nin 05.04.2013 tarih ve 44812147.202.99-

9781 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 

12.04.2013 tarih ve 41890033-305.99-185/5642 sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 28.03.2014 tarihli 

kayıtsız rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Güre Beldesindeki, Arkaltı ve Çanaktepe Tümülüsleri’nin tescil 

edilmesi istemine ilişkin Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.11.2012 rapor 

doğrultusunda; tescile önerilen, alanların I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

28.03.2014 tarihli rapor eki 1/25000 ölçekli harita ile 1/5000 ölçekli kadastral haritanın 

onaylanmasına; I. (Birinci) Derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun “Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı, 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2014-89 Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 26.04.2014-1471 SİVAS 

Dosya No : 44.01.80 

 

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Kömekavak Köyü, Velioğlu Düzü Mevkii’nde bulunan, 112 

ada, 50 parsel ile Dedeköy Köyü’nde bulunan 361 parselde bulunan mülkiyetleri Kamu Orta 

Malına ait taşınmazlarda yer alan İskeletepe Höyüğü ’nün tescilinin değerlendirilmesi istemini 

içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 21.10.2013 tarihli ve 2978 sayılı 

inceleme rapor, tescile ilişkin Kurum görüş yazılarından Akçadağ Kaymakamlığı Malmüdürlüğü 

’nün 24.02.2014 tarihli ve 68 sayılı yazısı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarihli ve 38328 sayılı yazısı, ekleri; Malatya Valiliği İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 14.03.2014 tarihli ve 5376 sayılı yazısı okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Malatya İli, Akçadağ İlçesi, Kömekavak Köyü, Velioğlu Düzü Mevkii’nde bulunan, 112 

ada, 50 parsel ile Dedeköy Köyü’nde bulunan 361 parselde kayıtlı taşınmazlarda yer alan 

İskeletepe Höyüğü ’nün 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması 

nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının 

kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

ilke kararı doğrultusunda bu alanlara, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar 

planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında 

hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt 

yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma 

kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde 

seracılığa devam edilebileceğine, toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle 

yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün 

alınabileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin almak 

koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma yapılabileceği hükümlerinin geçiş dönemi koruma 

esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine; 

Höyükte kaçak kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma açılmasına ve höyük üzerindeki 

kaçak kazı çukurlarının Malatya Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılması karar 

verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

K A R A R 

 

Toplantı Tarihi-No : 25.04.2014/98 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.04.2014/1680  EDİRNE 

 

Edirne İli, Uzunköprü ilçesi, Altınyazı Köyü sınırlarında yer alan, Kurulumuzun 

20.05.1993 gün ve 1417 sayılı kararı ile 1.derece anıt eser olarak tescil edilmiş olan Altınyazı 

Kalesinin 1/25000 ölçekli haritada belirlenen sınırları itibari ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜRVARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.03.2014/79 17.05.361 

Karar Tarihi ve No : 26.03.2014/1544 Toplantı Yeri 

 ÇANAKKALE 

Çan İlçesi, Duman Köyü, Koca Kışla Mevkiinde, 1/5000 ölçekli haritada şuurları 

belirtilen alanın 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddeleri kapsamında 1. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesi talebinin değerlendirilmesine ilişkin; Çanakkale Valiliği, Kadastro 

Müdürlüğü'nün 14/05/2013 tarih ve 167 sayılı yazısı ve ekleri, ilgili şirketin 11/02/204 tarihli 

başvurusu ve ekleri, Çanakkale İl özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 

06/02/2014 tarih ve 1466 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü'nün 10/02/2014 tarih ve 251261 sayılı yazısı ve ekleri ile uzman raporu okundu, ekleri 

ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Çanakkale ili, Duman Köyünde bulunan, Koca Kışla Mevkiindeki alanın, 2863 sayılı 

Yasanın 6. ve 7. maddeleri kapsamında tespit tescil niteliklerini taşıdığı anlaşıldığından, karar eki 

1/5000 sit haritasında sınırlan ve koordinattan belirtilen alanın 1. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesinin ve konuya ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 1. derece arkeolojik 

sit alam sınırının etrafındaki 10.00 m.lik alanın korunma alam olarak belirlenmesine, söz konusu 

alanda 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke karan uyarınca hiçbir inşai ve fiziki müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 Mayıs 2014 – Sayı : 29001 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2014 – Sayı : 29001 

 

 



15 Mayıs 2014 – Sayı : 29001 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

 
 4134/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2014 – Sayı : 29001 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.04.2014-69 Toplantı Yeri : ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 24.04.2014-1143 

Bayburt İli, Merkez, İlçe ve Köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının 

sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 08.01.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Çiftetaş 

Köyü sınırları içerisinde kalan Çiftetaş-I Höyüğün sit sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki 

Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/146 sayılı rapor, 

Bayburt Kadastro Müdürlüğünün 20.03.2014 tarih ve 398 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Bayburt İli, Demirözü İlçesi, Çiftetaş Köyünde bulunan, tapunun 

252,253,254,255,256,257,258 numaralı parselleri sınırları içerisinde kalan, Erzurum Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.05.2009 tarihli ve 1256 sayılı kararıyla 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Çiftetaş-I Höyüğünün sit derecesinin 

“I. derece arkeolojik sit” olarak tayinine, sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritaya ED 50 

UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle aktarıldığı şekliyle uygun olduğuna, korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı şerhinin Çiftetaş Köyü 252,253,254,255,256,257,258 numaralı parsellere 

konulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No :24.04.2014-69 Toplantı Yeri :ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 24.04.2014-1140 

Bayburt İli, Merkez, İlçe ve Köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının 

sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 08.01.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Bayburt İli, Merkez, Akşar Beldesi 

sınırları içerisinde kalan Akşar Höyüğün sit sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırlamış olduğu 2014/145 sayılı rapor, Bayburt 

Kadastro Müdürlüğünün 20.03.2014 tarih ve 398 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Bayburt İli, Merkez, Akşar Beldesi, 190 ada 2,3,4,5,6,7,8,9 numaralı parsellerin sınırları 

içerisinde kalan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.03.2009 

tarihli ve 1208 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Akşar Höyüğün 

sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritaya ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle 

aktarıldığı şekliyle uygun olduğuna, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhinin Akşar 

Beldesi 190 ada 2,3,4,5,6,7,8,9 numaralı parsellere konulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.04.2014-69 Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 24.04.2014-1146 

Tunceli İli, Çemişgezek İlçesi, Gedikleri Köyü, 12 pafta, 1092,1093,1094,1095,1096 

parsellerde bulunan taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olmayan ve herhangi bir sit alanı 

içerisinde yer almayan Konutun incelemesinin yapılarak gelecek nesillere aktarılması istemini 

içeren İlgilisinin 10.03.2013 günlü dilekçesi, 2013/371 sayılı rapor okundu. Dosyası  ve ekleri 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Tunceli İli, Çemişgezek İlçesi, Gedikleri Köyü, 12 pafta, 1092,1093,1094,1095,1096 

parsellerde bulunan yapının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 

2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine karar 

verildi. 4051/1-1 

————— 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.04.2014-69 Toplantı Yeri : ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 24.04.2014-1141 

Bayburt İli, Merkez, İlçe ve Köylerinde bulunan sayısal olmayan sit alanlarının 

sınırlarının sayısallaştırılması hususundaki Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 08.01.2014 tarihli görevlendirmesi gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu belirlenen Bayburt İli, Merkez, Kitre Köyü 

sınırları içerisinde kalan Kitre Tümülüs’ünün sit sınırlarının ve derecesinin belirlenmesi 

hususundaki, Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 2014/148 sayılı rapor, 

Bayburt Kadastro Müdürlüğünün 03.04.2014 tarih ve 470 sayılı yazısı okundu, dosyasındaki bilgi 

belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Bayburt İli, Merkez, Kitre Köyü sınırları içerisinde kalan Kitre Tümülüs’ünün sit 

derecesinin “I. derece arkeolojik sit” olarak tayinine, kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada ED50 

UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın sit sınırı olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2014-68 20.00.823 

Karar Tarihi ve No : 25.04.2014-2741 Toplantı Yeri 

 AYDIN 

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gözler Mahallesi, Fadılöreni Mevkiinde bulunan Fadılöreni 

Arkeolojik Yerleşim Alanı’nın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/5000 

ölçekli kadastral harita üzerinde sınırları belirlendiği şekliyle I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescilinin ve hazırlanan sit tescil fişi ile parsel listesinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24.04.2014-67 09.05.77 

Karar Tarihi ve No : 24.04.2014-2668 Toplantı Yeri 

 AYDIN 

Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Mersinbeleni Mahallesi, Sarıçay Mevkiinde bulunan krokide (A) 

harfi ile gösterilen 43.281,08m2’lik taşınmazın bir kısmı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği 

gösterdiğinden ekli 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerinde işaretlendiği ve 

koordinatlandırıldığı şekilde III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna, 

Sit Tescil Fişinin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza 

iletilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 11.04.2014-153 45.01.317 

Karar Tarihi ve No : 11.04.2014-3719 Toplantı Yeri 

 İZMİR 

Manisa İli, Akhisar ilçesi, Akçeşme Köyü sınırları içerisinde kalan alanda, Manisa Müze 

Müdürlüğünün tescil önerisinin değerlendirildiği İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarının Koruma 

Bölge Kurulu’nun 27.12 2013 tarihli ve 3235 sayılı kararı gereği, İzmir II. Numaralı Kültür 

Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.01.2014 tarihli ve 203 sayılı yazısı ve eki 

kurum görüşü haritası; 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği 

iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.04.2014 tarihli ve 485 sayı 

ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Manisa İli. Akhisar İlçesi, Akçeşme Köyü sınırları içerisinde kalan alanda, kararımız eki 

1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna verildi. 
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KANUN
6537 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği
— Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

GENELGE
— 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile İlgili 2014/7 Sayılı

Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/49 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/5/2014 Tarihli ve 2014/50 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


