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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                               4 Mart 2015
       69471265-305-2648

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Alman-Türk Ekonomi platformuna katılmak üzere; 5 Mart 2015 tarihinde Almanya
Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar
Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                               Bülent ARINÇ
                                                                                                                 Başbakan V.

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                     4 Mart 2015
      68244839-140.03-91-197

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4/3/2015 tarihli ve 69471265-305-2648 sayılı yazınız.
Alman-Türk Ekonomi platformuna katılmak üzere, 5 Mart 2015 tarihinde Almanya

Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar
Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

6 Mart 2015
CUMA

Sayı : 29287



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                               3 Mart 2015

       69471265-305-2616

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumuna katılmak üzere; 6 Mart 2015 tarihinde

Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne

kadar Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesini

yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                               Bülent ARINÇ

                                                                                                                 Başbakan V.

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                     3 Mart 2015

      68244839-140.03-90-195

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 3/3/2015 tarihli ve 69471265-305-2616 sayılı yazınız.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumuna katılmak üzere, 6 Mart 2015 tarihinde

Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne

kadar Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın vekâlet etmesi

uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2015/7281

Türkmenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şevki

Mütevellioğlu’nun merkeze atanması; Dışişleri Bakanlığının 2/2/2015 tarihli ve 74 sayılı yazısı

üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

11/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                    A. İSLAM                                      V. EROĞLU

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                      E. ALA                                          M. ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı V.

                    T. YILDIZ                                    İ. GÜLLÜCE                                     F. ÇELİK                                       N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı V.   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.      Gümrük ve Ticaret Bakanı

                     E. ALA                                     C. YILMAZ                                    N. AVCI                                        M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı V.                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/131
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına,

Ebubekir ŞAHİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
5/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/127
1 – Muğla Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Hakan ÇETİNKAYA’nın atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 3201 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 2451 sayılı Ka-
nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
5/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/153
1 – Açık bulunan 1. Derece Kadrolu Müsteşar Yardımcılığına Hukuk Müşaviri Namık

DEMİR’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
5/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/154
1 – 1 inci derece kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Rahmi DOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
5/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/155
1 – 1 inci derece kadrolu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Kaçakçılık, İstihbarat,

Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Ömer TORAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun
76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
5/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/156
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliğine, Cumhurbaşkanlığı

Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Ali ÖZKILINÇ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71
ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
5/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Efkan ALA
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/97
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Haberleşme Genel

Müdürlüğüne Mustafa KOÇ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
5/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                 Lütfi ELVAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/128
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Türkiye Cumhuriyeti

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer YILDIZ’ın
atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 74 üncü maddeleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
5/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                 Lütfi ELVAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/129

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Devlet Hava Meydanları

İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Serdar Hüseyin YILDIRIM’ın

atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar-

namenin 6 ncı maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

5/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                 Lütfi ELVAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1103

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel ve Eğitim Dairesi

Başkanlığına İsa ALTINTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı

Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

5/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                 Lütfi ELVAN

                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
GÖREVLENDİRME KARARI

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2015/100

1 – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve

+ 4800 ek göstergeli Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere Gazi Üniversitesi

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refik TURAN’ın görevlendirilmesi 2547 sayılı Kanunun 38 inci mad-

desi ile 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun

görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

5/3/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Numan KURTULMUŞ

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

AKTÜERLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktüerler

Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(5) Kurulun sekreteryası, Merkez tarafından yürütülür ve tüm giderleri Sigortacılık

Kanununun 31 inci maddesi çerçevesinde karşılanır. Kurul üyelerine bir ay içinde üçten fazla

olmamak üzere her toplantı günü için (3000) gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan

aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belir-

lemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi

görev yapan memurlardan şube müdürü ve daha alt unvanlı görevlere görevde yükselme ve

unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/8/2007 26614

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/9/2012 28425
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 26/9/2011 ta-

rihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Un-

van Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya

da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

d) Birim: 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre merkez ve taşra teşkilatı hizmet birim-

lerini, 

e) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

f) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvan-

larını,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sı-

nıflarından yapılacak atamaları,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürlüğü kadrolarına atanacaklar için yapılacak

yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılacak yazılı sınavı,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-

dinde sayılan süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç olmak üzere diğer

günleri,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları için yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, 
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2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

2) Raportör.

c) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

1) Araştırmacı, uzman, sivil savunma uzmanı.

ç) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Gemi sürvey uzmanı, 

3) Uzman (teknik),

4) Sürveyan.

d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

e) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, gemi adamı, memur, şoför,

koruma ve güvenlik görevlisi.

f) Destek hizmetleri grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, kaptan, mühendis, mimar, şehir plancısı,

jeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, ekonomist, hemşire, mütercim,

programcı, diyetisyen, biyolog, tekniker, teknisyen, teknik ressam.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda ara-

nacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan

değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki

kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak, 

b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı

sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere en az altı ay Bakanlıkta çalışmış

olmak,

c) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Şube müdürü (teknik) kadrosuna atanabilmek için; 

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların atanılacak kadronun görev alanı ile

ilgili bölümlerinden mezun olmak,
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2) Son müracaat tarihi itibariyle çözümleyici, programcı, gemi sürvey uzmanı, uzman

(teknik), tekniker veya lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen kadrolarda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

b) Şube müdürü (idari) kadrosuna atanabilmek için; 

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle şef, çözümleyici, programcı gemi sürvey uzmanı, araş-

tırmacı, uzman ve sivil savunma uzmanı veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mes-

leki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen kadrolarda en az beş yıl hizmet süresine sahip ol-

mak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen veya tek-

nik ressam kadrolarında en az dört yıl hizmet süresine sahip olmak,

ç) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda en az dört yıl hizmet süresine sahip ol-

mak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

diğer şartları taşımak,

d) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

e) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

f) Araştırmacı, uzman ve sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, ayniyat saymanı kadrolarında en az iki

yıl; memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen veya teknik

ressam kadrolarında en az dört yıl hizmet süresine sahip olmak,

g) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis kadrosunda en az beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

ğ) Gemi sürvey uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Denizcilikle ilgili lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya

yurt içi ve yurt dışındaki bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yükseköğretim kurum-

larından mezun olup, uzakyol vardiya zabiti, uzakyol vardiya mühendisi/makinist veya üstü

ehliyetlerden birisine sahip olarak denizcilik alanında iki yıl çalışmış olmak veya gemi inşa

mühendisi olarak mesleğinde en az iki yıl çalışmış olmak, 
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2) Renk körlüğü ile %40’ı aşan oranda özrü bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile bel-

gelendirmek,

3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde başarılı ol-

mak veya uluslararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlı-

ğınca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan almak,

4) En az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

h) Uzman (teknik) kadrosuna atanabilmek için;    

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik eğitim veren yüksekokulların atanılacak kad-

ronun görev alanı ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

ı) Sürveyan kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

2) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

i) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) En az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

j) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az üç yıl hizmet süresine sahip olmak,

k) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya öğrenim süresi içinde bilgisa-

yar dersi aldığını belgelemek,

3) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

l) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak, 

3) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

m) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşı-

mak,
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n) Memur, gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

o) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için aşağıdaki özel

şartlar aranır:  

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Kaptan kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Kaptan ehliyetine sahip olmak,

c) Mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi,

istatistikçi, ekonomist, biyolog, diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bö-

lümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (B) düzeyinde veya ulus-

lararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği

kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun ol-

mak veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı

sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

g) Teknik ressam kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi teknik eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,
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ğ) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden me-

zun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Başvuru ve Duyuru

Duyuru

MADDE 9 – (1) Bakanlıkça uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği su-

retiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre başvuru şartları ve

sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az otuz gün önce Bakanlık internet sitesinde

duyurulur.

Başvuru

MADDE 10 – (1) Yapılacak duyuru üzerine ilanda belirtilen başvuru tarihinin son günü

itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru formu ile birlikte son başvuru tarihine

kadar şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için görevli oldukları birimleri

aracılığıyla başvuru yaparlar. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olan personelin de sınava katılması mümkündür.

(3) Aday memur statüsünde olanlar ile Bakanlık personeli olmayanlar başvuru yapa-

mazlar.

(4) Birim amirleri, başvuru formlarını ekleriyle birlikte bir yazı ekinde son başvuru ta-

rihini izleyen bir hafta içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Birimler tarafından gönderilen başvuru formları Personel ve Eğitim

Dairesi Başkanlığınca incelenir. İnceleme sonucu, aranan şartları taşıyanlara ilişkin liste Ba-

kanlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmaması nedeniyle Bakanlık internet site-

sinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde,

görevli oldukları birimleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak

itirazda bulunabilirler. İtirazlar adı geçen Başkanlıkça on iş günü içinde incelenir ve sonucu il-

gililere görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yer-

leştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi

Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. 
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(2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak sınav kuru-

lunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınava girecek personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Şube müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek

puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sı-

nava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. 

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Yüz üzerinden en

az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere

kurulacak olan sınav kurulu/kurulları beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin bu-

lunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

(2) Sınav kurulu/kurulları atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkan-

lığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

temsilcisi/temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. Gerektiğinde atamaya yetkili amirin

uygun görmesi halinde sınav kuruluna/kurullarına kurum dışından kamu görevlileri arasından

üyeler de alınabilir.

(3) Sınav kurulunu/kurullarını teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü

öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede ola-

mazlar.

(4) Sınav kurulunun/kurullarının başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu

derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Katıldığının tespit

edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine ye-

dek üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu/kurulları; sınav konularının tespit edilmesi, sınavların yapılması, sınav

sonuçlarının değerlendirilmesi, başarı listesinin hazırlanması ve ilanı, itirazların sonuçlandı-

rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
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(6) Sınav kurulu/kurulları üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve

çekimser oy kullanılmaz.

(7) Sınav kurulunun/kurullarının sekretarya hizmetleri, Personel ve Eğitim Dairesi Baş-

kanlığınca yürütülür.

(8) Gerek görülmesi halinde, atamaya yetkili amirce,  taşra teşkilatında da sınav kuru-

lu/kurulları oluşturulabilir. Bu durumda Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından yetkili/yet-

kililer de bu kurulda/kurullarda görevlendirilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten itiba-

ren beş iş günü içinde Bakanlık internet sitesinden ilan eder.

Başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için

yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı

esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının

eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı

nedeniyle ataması yapılamayacaklardan en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça

ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınavlara katılanlar, sınav sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde

ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı

olarak itiraz edebilirler. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılacak itirazlar, sınav ku-

rulu tarafından en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç Personel ve Eğitim Dairesi

Başkanlığınca ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara

dağıtılır.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu baş-

vuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı

daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal

edilir.
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(2) Sınavlarda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav ka-

ğıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla

sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin veya sınava giren

kişinin sınav sorularını çaldığının anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu

husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, ilgili kişi/kişiler hakkında kanuni işlem yapılır.

(4) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi veya deprem, sel

ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.

(5) Sınav yapıldıktan sonra, yazılı sınav sorularının çalındığının belirlenmesi halinde

sınav geçersiz sayılır.

(6) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri ne-

deniyle haklarında işlem yapılanlar birbirini izleyen üç sınava katılamazlar.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı

puanlarına göre üç ay içinde atanır. Bakanlıkça atanmaya hak kazanan personelden tercih alın-

ması halinde başarı puanı esas alınarak personelin tercihlerine göre atama yapılır. Tercihine

atanamayan personel atamaya yetkili amirce ilanda belirtilen ve uygun görülen yerlerden biri-

sine atanır. Tercihlere ilişkin hususlar başarı sıralaması listesinin ilan metninde belirtilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı veya başka

yerde aynı unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma

sebepleriyle boş kalanlara, boşalanlara veya diğer boş kadrolara başarı sıralamasının

kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapıla-

cak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Bakanlıkça belirlenmesi ha-

linde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden

altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma hak-

larından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için

bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin

özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava

kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.
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Unvan değişikliği sınavı

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düze-

yinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları,

sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar

çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı, görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin

konularda bu Yönetmeliğin yazılı sınavlara ilişkin hükümlerine göre yaptırılır ve bu sınavlara

katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre

hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece

kurum personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı

sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen gruplar ve unvan değişikliğine tabi kad-

rolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, personel; istekleri

halinde ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla, alt görevlere ve alt gö-

rev içindeki diğer görevlere sınav yapılmaksızın atanabilirler.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğinde geçişler ve alt gruptan üst grup-

lara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve

kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt

görevlere, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak kaydıyla, görevde yükselme sı-

navına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili

kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Bakanlıkta veya

diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirle-

nen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama ya-

pılabilir.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; atanı-

lacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olması ve mevzuatla aranan öğrenim şar-

tını taşıması kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yük-

selme sınavına katılmaksızın atanabilir.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uya-

rınca kazananların hakları saklıdır.

6 Mart 2015 – Sayı : 29287                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Naklen atamalar

MADDE 24 – (1) Görevlerinden herhangi bir şekilde ayrıldıktan sonra tekrar dönmek

isteyenler, gerekli koşulları taşımaları ve boş kadro bulunması halinde, ihtiyaç ve hizmet ge-

rekleri doğrultusunda ayrıldıkları göreve, aynı düzey görevlerden birine ya da bir alt göreve

atanabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yö-

netmelikte belirlenen şartları taşıması koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadrolara veya bu un-

vanın bulunduğu gruptaki ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara atanabilir.

(3) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim

durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olum-

lu görüşü dikkate alınır.

Engellilerin sınavı

MADDE 25 – (1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, gerekli şartları taşıyan ve ata-

ma yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için

gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yö-

netmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Deği-

şikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaş-

tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle

iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartları taşıdıkları takdirde 7 nci  maddenin

uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler. 

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan deği-
şikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

merkez ve taşra teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
memurlar ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
personel pozisyonunda görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği sure-
tiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişik-
liği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Genel Müdürlük: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,
ç) Görev grupları: Benzer ve eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde be-

lirtilen görev unvanlarını,
e) Görevde yükselme sınavı: Müdür ve Şube Müdürü unvanlı kadrolara görevde yük-

selme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlı kadro ve pozis-
yonlara görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-
dinde belirtilen süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
ğ) Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde

yer alan personeli,
h) Kurum: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teş-

kilatını,
ı) Merkez teşkilatı: Kurum merkezindeki birimleri,
i) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin

(c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile
çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,
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j) Sözlü sınav: Müdür ve Şube Müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atana-
caklarda, yazılı sınavda başarılı olanların katılacağı sınavı,

k) Taşra teşkilatı: Kurum merkezi dışındaki birimleri,
l) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
m) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara ilişkin görevlere

atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
n) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
o) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamında kadrolara atanacakların bilgilerini ölçmek

maksadıyla yapılan sınavı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü, müdür,
2) Şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi.
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri.
c) Savunma hizmetleri grubu;
1) Sivil savunma uzmanı.
ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman.
d) Teknik hizmetler grubu;
1) Başmühendis,
2) Teknik uzman.
e) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici,
2) Sistem programcısı.
f) İdari hizmetler grubu;
1) Memur, anbar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, bilgisayar işletmeni,

veri hazırlama ve kontrol işletmeni, muhasebeci yardımcısı, veznedar, koruma ve güvenlik gö-
revlisi, şoför.

g) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:
a) Mühendis, mimar, kimyager, biyolog, avukat, programcı, tekniker, teknisyen, teknik

ressam, topograf, hemşire, sağlık memuru.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Bu kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve ayrıca aşağıdaki
şartları taşımak gerekir.

a) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;
1) Genel Müdürlükte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline

tabi müdür, şube müdürü, başuzman ve daha üst görevlerde bulunulan kadrolarda görev yapmış
olmak.
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b) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;
1) Genel Müdürlükte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline

tabi müdür, şube müdürü, sivil savunma uzmanı kadrolarında görev yapmış olmak.
c) İç denetçilerin atanması için;
1) Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından iç denetçi olarak atanacaklarda, yılı içerisinde

yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına ait Genel Yatırım ve Finansman
Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek

için;
a) Münhal kadro veya pozisyon bulunması,
b) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerini haiz bulunması,
c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro ve pozisyon

için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadro ve pozis-
yonların birinde olmak üzere Genel Müdürlükte en az altı ay çalışmış olmak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak

şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.
a) Şube Müdürü, Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden me-

zun olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) Teknik branş için; Teknik Uzman, başmühendis, mühendis, mimar olmak ve iş gü-

venliği ve sağlığı ile ilgili kadrolara atanabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Belgesi
bulunmak,

4) İdari branş için; Uzman, şef, programcı, çözümleyici, sistem programcısı, koruma
ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi olmak.

b) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için:
1) En az dört yıllık veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun

olmak,
2) Mühendis, mimar pozisyonunda olmak üzere toplam en az sekiz yıllık hizmeti bu-

lunmak.
c) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Sağlık memuru veya idari hizmetler grubunda yer alan unvanlarda olmak üzere en

az beş yıllık hizmeti bulunmak.
ç) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık teknik eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Mühendis, mimar pozisyonunda olmak üzere toplam en az sekiz yıllık hizmeti bu-

lunmak.
d) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt

bendi ile aynı fıkranın (e) bendinde belirtilen görevlerde olmak üzere en az sekiz yıl hizmeti
bulunmak.
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e) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) Uzman, şef, programcı, sistem programcısı, çözümleyici, koruma ve güvenlik amiri,

koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi olmak.
f) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenle-

nen nitelikleri haiz olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl avukat olarak çalışmış olmak.
g) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik

grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak 4 yıllık yükseköğrenim görenlerin 5 yıl, 2-3

yıllık yükseköğrenim görenlerin 7 yıl hizmeti bulunmak.
ğ) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Sistem programcısı pozisyonunda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,
3) En az iki programlama dili ile işletim sistemi konularını bildiğini belgelemek.
h) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Programcı pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.
ı) Memur, anbar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik

görevlisi, veznedar, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;
1) En az orta öğretim mezunu olmak,
2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için, ayrıca 10/6/2004 tarihli ve

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,
3) Şoför pozisyonuna atanabilmek için, ayrıca en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine

sahip olmak,
4) En az 4 yıl hizmeti bulunmak.
i) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarına atanabil-

mek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) Memur, anbar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik

görevlisi, veznedar, şef pozisyonlarında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,
3) Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya kamu

kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da
örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

gerekir.
Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar

unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.
a) Mühendis, mimar, kimyager ve biyolog pozisyonlarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden

mezun olmak,
2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
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b) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık meslek yüksekokullarının hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun

olmak,
2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
c) Teknisyen, teknik ressam, topograf pozisyonlarına atanabilmek için;
1) Meslek liselerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
ç) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Bilgi işlem programlama dilini bildiğini belgelendirmek,
3) En az iki programlama dilini bilmek,
4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
d) Hemşire veya sağlık memuru pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin veya hemşirelik sağlık

memurluğu bölümü mezunu olmak,
2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.
e) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;
1) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,
2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Sınavı Esasları ve Unvan Değişikliği

Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, ku-

rumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, kurumca
uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya po-
zisyonlar yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belir-
lenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını
taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde
başvuruda bulunabilir. İlan edilen kadro veya pozisyonlara sınavsız atanma hakkına sahip olan-
lar, bu kadro veya pozisyonlar için başvuruda bulunamazlar.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Yapılacak duyuruda;
a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı ve sayısı,
b) Başvuruda aranacak şartlar,
c) Başvuru yeri ve şekli,
ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,
yer alır.
(5) Diğer kurumların personeli ve adaylık süresi içerisinde bulunanlar başvuruda bulu-

namazlar.
(6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli

şartları taşıyıp taşımadığı Personel Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları taşıyanlar
kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen adaylara sınav giriş belgesi verilir.
Uygun görülmeyenlerin durumu birimine yazı ile bildirilir.
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Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer veril-

mek suretiyle, belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Genel Müdürlük tarafından yapıla-
bileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına,
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim ku-
rumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sı-
navda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav
başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Şube müdürü ve müdür kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda

en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş
katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı
sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sa-

yısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube Müdürü ve Müdür
kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro
veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve
resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, puanın eşit olması durumunda sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya po-

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-
sonel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre en geç bir ay içinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması
esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
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b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak mü-
teakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedek-
ler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozis-
yonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 15 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi

pozisyonlara personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde unvan
değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Bu sınava katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi ol-
mayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlüğün kendi
personeli başvurabilir.

(5) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.

(6) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
Sınav kurulu
MADDE 16 – (1) Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme

işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir.
(2) Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin baş-

kanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile
diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri ara-
sından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim
hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler
görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-
rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
(7) Genel Müdürlük, gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil

sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir.
(8) Kurulun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek

görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.
b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek.
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c) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak.
ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.
d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
Sınav sonuçlarının ilanı
MADDE 18 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarının ölçme ve değerlendirme işleminin

kesinleştiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde ilan eder.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) İlgililer, sonuçların resmî internet sitesinde ilanından itibaren beş iş

günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar on iş günü içerisinde sınav kurulunca
incelenip sonuçlandırılır ve birimine bildirilir.

Sınavın yürütülmesi
MADDE 20 – (1) Yazılı sınavın 11 inci maddede belirtilen kurumlardan birine yaptı-

rılması halinde sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ve sınavı
yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.

(2) Sınav giriş belgesi ile kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya kurum kimlik
kartı) olmayanlar yazılı sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.

Sınavın geçersiz sayılması
MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici

işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz
sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin
sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır
ve her ikisi hakkında da yasal işlem uygulanır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ne sebeple olursa olsun girme-
yenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
MADDE 22 – (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sı-

navlar sonucunda kazananlardan başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 23 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler

ise müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış

olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Görev grupları arasında geçişler ve sınavsız atama
MADDE 25 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde

yapılır.
a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği

ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler.
Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt görevlere
atanmaları sınavsız yapılabilir.
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b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara
geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce
bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu
Yönetmelikle aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımak kaydıyla
görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler il-
gili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, bu Yönetmelik kapsa-
mındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmak-
sızın öğrenimle ihraz edilen pozisyonlara atanabilirler.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-
nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan
öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere
sınavsız atanabilirler.

d) Avukat unvanlı pozisyonlardan, hukuk müşaviri unvanlı kadrolara atanma görevde
yükselme sınavına tabi değildir.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama
MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz.

Naklen atamalar
MADDE 27 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen

atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere naklen atanmaları mümkündür. An-
cak görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununda belirtilen hükümlere göre atama yapılır.

Engellilerin sınavı
MADDE 28 – (1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi

yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapı-
labilmesi için gerekli önlemleri alır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşla-
rında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili
mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deği-
şikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim şartı istisnası
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 8 inci
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Genel Müdürü yürütür.
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Dokuz Eylül Üniversitesinden:
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEVLÂNA UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEÜMAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlâna Uygulama

ve Araştırma Merkezinin (DEÜMAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlâna Uygulama ve

Araştırma Merkezinin (DEÜMAM) amaçlarına, 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: Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlâna Uygulama ve Araştırma Merkezini

(DEÜMAM),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1)  Merkezin amacı; Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin hayatını, eserlerini,

ilmî ve edebî kişiliğini, düşüncelerini, sosyal çevresini, Türk ve dünya kültür ve edebiyatları
üzerindeki etkilerini, Mevlevîlik tarih ve kültürünü, Türk tefekkür, tasavvuf ve edebiyatını in-
celemek, araştırmak; bu amaç doğrultusunda birimler ve disiplinler arası koordinasyonu sağ-
lamak, ulusal ve uluslararası bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek ve yayınlar
yapmak, Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin yanı sıra diğer tasavvuf büyükleri ve eserleri üzerinde
her türlü akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunmak ve yönetmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Mevlâna ve Mevlevîlik çerçevesinde tasavvuf kültürü hakkında yurt içi ve yurt dı-

şında araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale,
belge ve diğer yazılı, sözlü ve görüntülü arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak.

b) Mevlevîlik, Mevlâna Celaleddin-i Rumi ve diğer tasavvuf büyükleri ile ilgili tespit
ve temin edilen dokümanları içeren ve araştırmacılar tarafından kolay ulaşılabilir hale getirilmiş
veritabanı oluşturmak.
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c) Mevlâna Celaleddin-i Rumi ve diğer tasavvuf büyüklerinin hayatı, ailesi, eserleri,
fikirleri, çevresi ve dönemindeki tasavvufî, edebî ve siyasî şahsiyetler ile Mevlevîlik tarihi,
kültürü ve sanatı üzerine araştırma yapmak, dergi ve kitaplar yayımlamak.

ç) Mevlâna Celaleddin-i Rumi ve diğer tasavvuf büyüklerinin eserlerinde ve onların
öğretilerinde günümüz problemlerine çözüm olabilecek mesajları toplumla paylaşmak. 

d) Mevlâna Celaleddin-i Rumi ve diğer tasavvuf büyüklerinin düşüncelerinden fayda-
lanarak bu konuda ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve toplantılar düzenlemek, aka-
demik ve bilimsel çalışmalar yapmak.

e) Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında araştırma ve eğitim yapan
kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Mevlevîlik, Mevlâna Celaleddin-i Rumi ve diğer tasavvuf büyükleri ile ilgili çalış-
malar yapan bilim adamı, araştırmacı ve sanatçıları desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından

üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı
sorumludur. Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı
olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yürütür
ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla
sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının
görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim

ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.
e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Araştırma ve çalışma grupları kurmak.
g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki

yıla ait çalışma programını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rek-
törün onayına sunmak.

ğ) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek.
h) İlgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdürün Üniversite

öğretim üyeleri arasından önereceği ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilecek
üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle
görevi sona eren üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görev-
lendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim
Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağı-
rabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin
üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını

görüşerek karara bağlamak.
c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri

almak.
ç) Danışma Kurulu önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl-

lığına görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuruluşla-
rındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri
aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının
yarıdan bir fazlasının talebi halinde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü
toplantıya çağırır.

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 değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmek

ve verimliliği arttırmaya yönelik olarak çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan
ve üyeleri, Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile uygulama birimleri de açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirile-
cek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Gazi Üniversitesinden:
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üni-
versitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı
akademik programlar dışında, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim desteği vermek, eğitim
programları ve araştırma geliştirme faaliyetleri düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu,
özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda; kamu, özel sektör ve uluslararası ku-

ruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar, öğretim materyali
hazırlar ve sınav hizmetlerine destek sağlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler
ve konferanslar düzenler, uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme danışmanlık hizmeti
hariç danışmanlık ve proje ile personel belgelendirme, ürün belgelendirme, sistem belgelen-
dirme, deney, kalibrasyon ve tıbbi laboratuvar gibi uygunluk değerlendirmesi için belgelen-
dirme hizmetlerini sunar, her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetleri düzenler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kadir Has Üniversitesinden: 
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Toplum

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Toplum Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görev-
lerine 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.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/9/2013 28770
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyeti: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Proje Grupları: Merkez Proje Gruplarını,
e) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları;
a) Kent altyapılarıyla ilgili teknolojilerdeki uygulamaları araştırmak ve geliştirmek,
b) Çok disiplinli kent mühendisliği teknikleri geliştirmek,
c) Teknolojik ve toplumsal araştırma yapmak, sonuçlarını bilişim endüstrisine, kent yö-

netimine sunmak,
ç) Lojistik, ulaşım, haberleşme, enerji, çevre, kent sağlığı ve emniyeti, sayısal alanda

fikri mülkiyet ve ceza hukuku, başlıklarını içeren programlarını; özellikle şehir mühendisliği
alanında yüksek lisans programları geliştirmek,

d) Teknolojik, yönetsel, bilişsel, hukuki, sosyal ve ekonomik araştırmalar yapmak.
Bilişim, genetik, nanoteknoloji ve enerji gibi yeni gelişen teknolojilerin insan, toplum ve çevre
üzerinde etkileri ile ortaya çıkardığı hukuki sorunları araştırarak, inceleme ve değerlendirmeye
tabi tutmak ve çözüm önerileri geliştirmek.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir.
a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak,
b) Üniversitenin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve diğer birimler ile işbirliği ve ortak

çalışmalar yapmak,
c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek,

organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak,
ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,
d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,
e) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu, 
ç) Merkez Birimleri,
d) Proje Grupları.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eği-

tim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için gö-
revlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Müdür Yardımcısı seçer. Müdür
görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet dört aydan
fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.
b) Merkezin ve Merkeze bağlı Proje Gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin

çalışmasını sağlamak.
c) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın ça-

lışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve aşağıdaki birimlerden Rektör tarafından

görevlendirilen beş kişiden oluşur:
a) Fakültelerin Merkez amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi

bulunan öğretim üyeleri arasından  Fakülte Yönetim Kurulunca veya Fakülte Kurulu/Dekan
tarafından seçilecek birer üye.

b) Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Enformatik Enstitüleri ve Yüksekokulların Yönetim
Kurullarınca seçilecek aynı nitelikteki birer üye. 

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendiri-
lebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı birimden bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir defa üye-

lerin salt çoğunluğu ile toplanarak aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür.
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
b) Proje Gruplarının kuruluş ve çalışmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek,
c) Üniversitede Fakülte ve Yüksekokul bölümleri arasında (disiplinlerarası) işbirliğini

gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,
ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme

sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın

çalışma programını hazırlamak,
e) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

saptamak,
f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,
g) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika

konusundaki ilkeleri belirlemek ve Sürekli Eğitim Merkezine bildirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, gerek görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca öne-

rilen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkez amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum
temsilcilerinden oluşur.
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(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-
lendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değer-
lendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma
Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Merkez birimleri ve proje grupları
MADDE 13 – (1) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde

yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında
araştırma ve uygulama Merkez Birimleri ve Proje Grupları kurulabilir. Merkez Birimleri ve
Proje Gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürü-
tülür.

(2) Merkez Birimlerde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri veya
atanmaları Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14 – (1) 7/12/2009 tarihli ve 27425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Kadir

Has Üniversitesi Teknoloji ve Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜV TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİNİN
ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2012/10)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/16)

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TÜV Tek-
nik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendiril-
mesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10)’in 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşa-
ğıdaki 1/A maddesi eklenmiştir.

“MADDE 1/A – (1) TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi Basınçlı
Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) ile Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) kap-
samında, akreditasyon süresinin bitim tarihi olan 14/2/2015 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihler arasında adı geçen Yönetmelikler kapsamındaki onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici
olarak durdurulmuştur. Yenilenen akreditasyon dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği ta-
rihten bir sonraki gün itibarıyla onaylanmış kuruluş olarak görev yapmaya devam eder.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinden:
ESAS NO : 2014/20603
KARAR NO : 2014/22593

2014/292342

YARGITAY İLAMI

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İzmir 10. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 08/10/2013
NUMARASI : 2013/605-2013/576
DAVACI : Cihat Genç
DAVALI : Hacı Ali Işık
DAVA TÜRÜ : İstihkak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 09.09.2014 tarihli kanun yararına bozma talebiyle
Dairemiz’e gönderilen dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği
görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Davacı üçüncü kişi, İzmir 9. İcra Müdürlüğü’nün 2012/112262 sayılı takip dosyasında
yapılan 30.05.2013 günlü hacizde borçluya ait mahcuzlarla birlikte kendisine ait malların da
haczedildiğini belirterek istihkak iddiasının kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini
istemiştir.

Mahkeme dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucunda; haczin yapıldığı yer ile birlikte
İİK’nun 97/a maddesi değerlendirildiğinde iddianın reddi ile takibin devamına ve kanuni müd-
deti içerisinde istihkak davasının açılması, açılmadığı takdirde alacaklıya karşı olan bu tale-
binden vazgeçmiş sayılacağının 3. şahıslara İcra Müdürlüğü aracılığı ile tebliğine karar veril-
miş; davacının kanun yararına bozma başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ta-
rafından 09.09.2014 gün, 2014/292342 sayılı kanun yararına bozma talebinde bulunulmuştur.

Dava dilekçesindeki anlatımdan ve sonuç bölümünden istihkak iddiasında bulunulduğu
açıkça anlaşılmakta olup dava konusu uyuşmazlık, üçüncü kişinin İİK’nun 96. vd. maddeleri
uyarınca mülkiyet hakkına dayalı olarak ileri sürdüğü "istihkak" iddiasına ilişkindir. Mahke-
mece anılan dava istihkak prosedürü içerisinde taraf delilleri toplanarak sonuca bağlanması
gerekirken İİK’nun 97/a maddesi ile birlikte değerlendirilerek iddianın reddi ile takibin deva-
mına ve kanuni müddeti içerisinde istihkak davası açılması gerektiği bildirilerek iddianın reddi
ile takibin devamına şeklinde karara bağlanmış, istihkak davası açılması için de 3. şahıslara
süre verilmesi talimatı verilmiştir. Mahkemece hukuki tavsif yanlış yapılarak takibin devamına
ve bu kararların da kesin olduğuna hükmedilmiş ise de verilen kararın yasa ve uygulama nazara
alındığında niteliği itibari ile temyizi kabil kararlardan olduğu görülmektedir.

Mahkemece, davanın hukuki nitelendirmesi yanlış yapılıp karar kesin olarak verildi-
ğinden, davacı tarafından kanun yararına bozma talebinde bulunulmuştur. Yapılan değerlen-
dirmede davanın 3. kişi tarafından İİK 97 vd maddelerine dayalı olarak açılan istihkak davası
olduğu, tarafların delilleri toplanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği, bunun için
de dilekçenin temyiz dilekçesi olarak kabulü gerektiği sonucuna ulaşılarak hükmün açıklanan
nedenlerle bozulması gerekmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz itirazlarının
kabulüyle hükmün İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086
sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4.
(HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden
itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 19.12.2014 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.

6 Mart 2015 – Sayı : 29287                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—— • ——
DÜZELTME

27/02/2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan
Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.a)’in çerçeve
1 inci maddesiyle değiştirilen (5) numaralı fıkrasında yer alan “ikinci” ibaresi “dördüncü” olarak
Sermaye Piyasası Kurulunun 05/03/2015 tarihli ve 82196778-010.05-16-2417 sayılı yazısına
istinaden düzeltilmiştir.
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6/3/2015 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

6 Mart 2015 

CUMA 
Sayı : 29287 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/795 

Karar No : 2014/946 

Sanık : FERAS KHATIB 

Suç : Kaçakçılık 

Suç Yeri : Hatay/Merkez 

Suç Tarihi : 07/03/2014 

Karar Tarihi : 20/10/2014 

Kanun Maddesi : 5607 S:Y 3/18, TCK.62,52/2,54 

Verilen Ceza : 2 yıl 6 ay hapis ve 80 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, suç 

eşyasının müsaderesi 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 

verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 

suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 

kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 1117 

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

Esas No : 2013/650 

Karar No : 2014/572 

Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 12/11/2014 tarih 2013/650 esas 2014/572 karar 

sayılı sanık Tolga DOĞAN’ın beraatine karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık 

Tolga DOĞAN’a 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 yayınlandığı 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 tutanağı geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile 

temyizi kabil olup temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

 1119 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Riyas ve İmen oğlu,1991 doğumlu Suriye-

Halep nüfusuna kayıtlı olan Muhammed Zekeriya Harbuti hakkında 5607 Sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/11/2014 tarih ve 2014/1239 

Esas 2014/1166 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği,  

Gerekçeli kararın ve Temyiz dilekçesinin, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ 

edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ve Temyiz 

dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay Dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 1053 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince;  

1 - Muhammed ve Bedia oğlu, 1989 Rakka doğumlu Suriye-Rakka nüfusuna kayıtlı olan 

Abdulkerim Ahmed, 

2 - Muhammed ve Bedia oğlu,1993 Rakka doğumlu Suriye-Rakka nüfusuna kayıtlı olan 

Muhannet Ahmed hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 30/12/2014 tarih ve 2014/1329 Esas -2014/1349 Karar sayılı ilamı ile 

sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291, maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay Dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı taktirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 1054 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fatma oğlu, 1982 Lazkiye 

doğumlu Suriye-Lazkiye nüfusuna kayıtlı olan Rami Kabakçı hakkında 5607 Sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2015 tarih ve 2014/1354 

Esas-2015/24 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği , 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay Dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 1055 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdülkadir ve Nourıe oğlu,1984 Halep 

doğumlu Suriye-Halep nüfusuna kayıtlı olan Masoud Hasso hakkında 5607 Sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/01/2015 tarih ve 2014/1349 

Esas-2015/22 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay Dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 1056 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ KAN 

IŞINLAMA ETİKETİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Kan Işınlama Etiketi, idari ve teknik şartname 

hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” 

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

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 30.03.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 30.03.2015 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 1875/1-1 

————— 
EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLATI İHALESİ YAPILACAKTIR 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Edirne Kan Bağış Merkezi yeni hizmet binası tadilat 

onarım yaptırılması işi, teknik şartnameler ve idari şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif 

alınmak suretiyle yapılacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” 

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

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 30.03.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 30.03.2015 günü saat 15:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 1876/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 131,22 TL ile en çok 637.972,50 TL arasında değişen; 

17.03.2015 günü saat 16.30' a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 13,13 TL, en çok 

63.797,25 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen mikser, elektrik sübürgesi, muhtelif oto 

parçası, telefon kasası, muhtelif airbag, klavuz, freze ucu, ütü, Lcd TV, receıver alıcısı, 
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motorsiklet motoru, fotokopi makinası v.b. cinsi 85 grup eşya; açık artırma suretiyle, Aşiyan 

Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No: 44 EDİRNE adresindeki ihale salonunda 

18/03/2015 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr  ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 

(0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgağ beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi 

gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 1740/1-1 

—— • —— 

TOHUM İLACI, ZABRUS İLACI VE YAPIŞTIRICI SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzce İşletmelerimiz ihtiyacı aşağıda etkili maddesi ve miktarları 

belirtilen ilaçlar satın alınacaktır. 

 

İlacın Etkil Maddesi ve Formülasyonu Miktarı (Lt-Kg) Teslim Süresi 

1 - Zabrus ile Mücadele Amaçlı Olarak 

Chlorpyrifos - Ethyl (% 25) WP 
10.685 kg 01 Ağustos 2015 

2 - Tohum İlaçlama Amaçlı Olarak Sıvı Tohum İlacı 

Tebuconazole FS 060 g/lt veya 

Tebuconazole FS 120 g/lt 

46.700 lt veya 

23.350 lt 
01 Mayıs 2015 

3 - Tohum İlaçlama Amaçlı Olarak Sıvı Tohum İlacı 

150 g/lt Prothioconazole + 20 g/lt Tebuconazole 
6.115 lt 01 Ağustos 2015 

4 - Tohum İlaçlama Amaçlı Olarak Sıvı Tohum İlacı 

60 g/lt Prochloraz + 20 g/lt Triticonazole 
9.015 lt 01 Ağustos 2015 

5 - Yapıştırıcı 2.440 lt. 01 Mayıs 2015 

 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 19.03.2015 Perşembe günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 - Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 1878/1-1 
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KAMYON ARKASINA ASANSÖR VE SOĞUK HAVA DEPOSU YAPTIRILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamızda kullanılan kamyonlarda kullanılmak üzere 1 adet kamyon arkası asansör 

ve 1 adet kamyon arkası soğuk hava deposu, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır. 

2 - Teknik Şartname fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden bedelsiz 

olarak temin edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 13.03.2015 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne 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 1833/1-1 

————— 

ÇELİK BANT ALINACAKTIR 

1 - Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere, 100 metre bakır kaplamalı paslanmaz 

çelik bant, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 13.03.2015 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne 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 1832/1-1 

—— • —— 
E 43000 TOSHİBA LOKOMOTİFLERİN TEKERLEK TAKIMI YENİLEME, TAMİR VE 

BAKIMI İŞLERİ İLE VAGON TEKERLEK TAKIMI REVİZYONLARINDA 

KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP MONOBLOK TEKERLEK GÖVDESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/25358 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 1) 150 adet Ø 1220 mm monoblok tekerlek gövdesi 

  2) 800 adet Ø 920 mm 22,5 ton dingil basınçlı monoblok 

tekerlek gövdesi 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 31.03.2015 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 1885/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE  

GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 150,00 TL ile en çok 742.556,24 TL arasında değişen; 

12/03/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL, en çok 

74.255,62 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen. Yüzey Aktif Organik Maddeler, Ferro 

silikon, Versol Boya İncelticisi, Boru, Powerstart, Komple Tesis Makina, Rulman, Granit Levha, 

Boş Konteyner, Kauçuk Tıpa, Tubular Motor, Baz Yağ, Yağlama Yağları, Boş Konteyner, Keçe 

vb. cinsi 27 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice 

mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 13/03/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) 

numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 1865/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 65,00 TL ile en çok 17.797,28 TL arasında 

değişen;18.03.2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,50 TL, 

en çok 1.779,73 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, cep telefonu, kulaklık, şarj aleti, batarya, 

cep telefonu kılıfı, muhtelif oto aksam ve parçaları, madenci lambası, gözlük çerçevesi, makaron, 

elmas testere aksamı, oto teybi, matbaa makinesi, fındık kabuğu, tekstilden mamul bayan giyim 

eşyası/çanta, bayan kol saati, ambalaj malzemesi, şal, dekoratif amaçlı hançer, 20'lik boş 

konteyner vb. 41 grup eşya, açık artırma suretiyle, 1461 İhale Salonunda (Doğu Karadeniz 

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat İskender Paşa Mahallesi Liman İçi 

Ortahisar/TRABZON adresindeki ihale salonu) 19.03.2015 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik 

numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, 

güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter 

onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı 

örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 1867/1-1 
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1 KALEM MAMUL MAL ALIMI (BETONARME DÖŞEME TEST CİHAZI) 
SATIN ALINACAKTIR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje kapsamında alımı yapılacak olan 1 (Bir) Kalem 
Mamul Mal Alımı (Betonarme Döşeme Test Cihazı) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. 
maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 
Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2015/20817 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0(342) 360 11 85 - Fax : 0(342) 360 17 01 
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Mamul Mal Alımı (Betonarme Döşeme Test 

Cihazı) 1 Adet 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi (Proje Yürütücüsüne) 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme tarihi itibariyle 75 takvim günü 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Yönetimi 

Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/GAZİANTEP 
b) Tarihi ve saati : 17.03.2015 Salı günü Saat: 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.1’den 

görülebilir. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.4’den 

görülebilir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1 Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.5’den 

görülebilir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1 İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50,00.-TL 

karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası 
Gaziantep Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 
yatırmak zorundadır. 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje 

Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif [verilemez.] 1920/1-1 
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55 ADET ULTRABOOK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 

ihtiyacı 55 adet ultrabook bilgisayar teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İhale Evrakı Bedellidir. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (100. TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.03.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 1877/1-1 
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MADENİ ÇÖP KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun 

olarak, Ofis’imiz Tip Ticari Şartnamesi ile ihale dokümanlarında belirtilen hükümler dahilinde, iç 

piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 

 

Stok No Malzemenin Cinsi Miktarı 

Teknik 

Şartname No 

Son Teklif 

Verme Tarihi 

333.421 
Madeni Çöp Kutusu 

(Kahverengi) 
12.500 Adet C - 24.i/07.02.2011 16.03.2015 

333.422 
Madeni Çöp Kutusu 

(Kurşuni Alüminyum) 
12.500 Adet C - 24.i/07.02.2011 16.03.2015 

 

1 - İhale Evrakı Bedellidir. Bedel Şartname Eki Listede Belirtilmiştir. 

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde 

görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup döküm alınabilmektedir. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine 

veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, 

sipariş evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir. 

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 

II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak 

olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da 

sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde 

bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir. 

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen 

şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu 

inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun 

bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri 

uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte 

iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli 

görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır. 

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini 

sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla 

küsüratlara yer verilmeyecektir. 

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 
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8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif 

edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, 

kısmi teklifte de bulunabilirler. 

9 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734 

sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname 

hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 1931/1-1 

————— 
27.500 ADET ER SPOR ÇANTASI ALINACAKTIR 

Ofisimizce, Deniz İkmal Destek Komutanlığı İskenderun/HATAY ihtiyacını karşılamak 

amacıyla; 

27.500 adet er spor çantası, 

ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire  

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, 

indirilebilmekte ve döküm alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı, ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ve 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler ile var ise teknik şartnamede istenilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.03.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı 

teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 1932/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessese Müdürlüğümüz Işıklar Yeraltı Karo Sah. Soma B Termik Sant. 1-4 ve 5-6 Üni. 

kömür taşınması, boşaltılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde 

ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   45500 

Soma/MANİSA 

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

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

2 - İhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati Süre 

1 

Işıklar Yer altı Karo Sah. 

(Kısrakdere Doğu) Mevkii ve 

civarındaki stoklardan 200.000 ton 

Köm. Yük. Soma B Termik Sant. 

1-4 ve 5-6 Üni. kamyon bunkerlerine 

veya stok Sah. Taş. ve Boş. hizmet 

alımı işi. 

2015-24028 2015-435 
16.03.2015 

14:00 

200 

takvim 

günü 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer  : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ 

MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/ 

MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (207 nolu odadan), ANKARA ve 

TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. 

No.3 D.4 Bornova/İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, 

karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr. 1831/1-1 
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TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

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

esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2015/21986 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YURTBAŞI/ELAZIĞ 

b) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale Konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız sahasında bulunan Şeker Ambarlarında; 

  (±% 20 toleranslı) 2 ay süreli kampanya döneminde; günlük 

24 saat olmak üzere vardiya esasına göre (3 vardiya) günlük 

15 işçi, 

  (±% 20 toleranslı) 10 ay süreli kampanya haricinde; 

(cumartesi-Pazar hariç) günlük 4 işçi ile, kristal şeker 

tahmil tahliye İşine ait işçilik hizmeti 2100 yevmiye + 

Ulusal Bayram ve Resmi Tatil günleri yevmiyesi 74,50 

yevmiye 

b) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası 

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

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi - Saati : 17.03.2015 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 

mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu ve özel sektörde sözleşme 

bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş 

veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak 

üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. 

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler 

İstekli kampanya dahili ve kampanya harici ihale konusu işi yerine getirmek için ihale 

dokümanında yazılı sayı ve nitelikte işçi çalıştırmayı kabul etmek ve bu çalışanlara dair bilgi ve 

belgeleri ibraz etmek zorundadır. 

Yüklenicinin ve çalıştıracağı kişilerin nüfus cüzdan suretleri ile ikametgah belgeleri 

idareye verilecektir. Savcılıktan iyi halini gösterir yazıyı da getirmeleri zorunludur. 

(Ancak yüklenicinin kendine ait evraklar hariç diğerleri ihale kaldıktan sonra sözleşme 

aşamasında istenecektir). 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel Sektörde yapılan, ihale konusu işe ait 

Tahmil Tahliye Hizmetleri ile ilgili iş deneyim belgesi kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu 

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir, kısmı teklif verilemez. 

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 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer Hususlar: 

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hari ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 

3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi 

değildir. 1735/1-1 
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ARSA KARŞILIĞI DAİRE YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Evliya Çelebi Mahallesinde tapunun 83 

pafta, 623 ada; 171, 174, 126 nolu parsellerinde kayıtlı toplam 2.742,80 m2 yüzölçümlü arsalar 

karşılığında İlimiz Yıldırım Beyazıt (Yenidoğan) Mahallesi 2993 ada, 12 parselde kayıtlı 

6.621,09 m2 yüzölçümlü alana 2 blok halinde 25 daire yapım işi; 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

Karşılık Olarak Verilecek Arsalar: 

Adres Pafta, Ada, Parsel m2 

Kütahya Merkez Evliya Çelebi Mah. 83- 623- 126 748,00 

Kütahya Merkez Evliya Çelebi Mah. 83- 623- 171 415,00 

Kütahya Merkez Evliya Çelebi Mah. 83- 623- 174 1.579,80 

 

Lojmanların Yapılacağı Arsa: 

Adres Pafta, Ada, Parsel m2 

Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt (Yenidoğan) Mh. 18.O.IV- 2993- 12 6.621,09 

 

2 - Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. 

3 - İhaleye girecek olanlar ihale dosyasını 250 TL ücret karşılığında alabileceklerdir. 

İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur. 

4 - İhale 19/03/2015 Perşembe günü saat 14:00’dan itibaren Kütahya İl Özel İdaresi 

Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu (İl Encümeni) huzurunda 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü uygulanmak 

suretiyle yapılacaktır. 

5 - Muhammen bedel İdaremize kalacak 2 blok halinde 25 dairenin üzerine 87.156,00 TL’dir. 

KDV ile işbu ihale ve bağlı sözleşmesinden doğacak tüm vergi, resim, harçlar ve diğer ödemeler 

(karar pulu, noter onay ücreti vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

6 - Geçici teminat İdaremiz adına 406.575,00 TL‘lik banka teminat mektubu (kesin ve 

süresiz) olarak verilecek veya nakit olarak idaremizin banka hesabına yatırılacaktır. 

7 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler: 

A) Gerçek Kişiler; 

a) Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi, 

b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Vatandaşlık Numarası,  

c) Girilecek ihale işi adına hitaben İl Özel İdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz, 

d) Vekaleten katılıyor ise noter tarafından düzenlenmiş vekaletname, 

e) Noter tasdikli imza sirküleri, 

f) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, vergi 

borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge, 
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g) Her sayfası imzalanmış şartname, 

h) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. 

B) İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde; 

a) İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve 

Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı olduğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin 

yapılacağı yıl içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, (Ticaret Sicil Belgesi) 

b) Vekaletname ve imza sirküleri, (Noter tasdikli) 

c) Girilecek ihale işi adına hitaben İl Özel İdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz, 

d) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 

vergi borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge, 

e) Her sayfası imzalanmış şartname, 

f) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. 

C) Ortaklık Olması Halinde; 

a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu 

belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli 

vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını 

ibraz etmesi. Vekaletname ve imza sirküleri, (Noter tasdikli) 

b) Girilecek ihale işi adına hitaben İl Özel İdaresinin ilgili banka hesabına yatırılacak 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin nakit olarak ödendiğine dair makbuz, 

c) 2886 Sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, 

vergi borcu olmadığına veya yapılandırıldığına dair vergi dairelerinden temin edecekleri belge, 

d) Her sayfası imzalanmış şartname, 

e) Şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu. 

8 - İhaleye katılamayacak olanlar: 

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 

katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale 

bozularak geçici teminatı İdarenin hesabına gelir kaydedilir. 

9 - Geçici Teminata bedeli: 

a) Tedavüldeki Türk parası ile Kütahya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya 

Şubesindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 Iban numaralı hesabına nakit olarak, 

b) 2886 Sayılı Kanunun 26. ve 27. Maddelerine uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve 

limit içi banka teminat mektubu olarak yatırılabilir. 

10 - İhale Komisyonu gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta 

Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi feshetmesi halinde, 

iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

İlan olunur. 1823/1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 6 Mart 2015 – Sayı : 29287 

 

2 ADET MUHTELİF LABORATUVAR CİHAZLARI (DSC/STA CİHAZI VE DMA CİHAZI) 

SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2015 / 20314 

1 - İdarenin 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR 

c) Telefon : 232 311 4270 - 4271 

ç) Faks Numarası : 232 311 4322  

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr.  

2 - İhale Konusu malın 

a) Adı :  2 ADET MUHTELİF LABORATUVAR CİHAZLARI 

(DSC/STA CİHAZI VE DMA CİHAZI) Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Laboratuvar Cihazı Alımı 2 Adet 

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Merkezi Araştırma Test ve 

Analiz Laboratuvarı BORNOVA/İZMİR 

d) Teslim Tarihi : 90 (Doksan) takvim günüdür. 

3 - a) İhalenin yapılacağı yer, : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Şube Müdürlüğü-İhale Salonu 

İhale Tarihi - Saati : 17.03.2015 Salı günü - 11:00 

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

3.c.1. İhaleye teklif veren firmalar teklif ettikleri cihazın Türkiye temsilcisi olduğunu 

belgelemek zorundadır. Bu belge ihale teklif dosyasında sunulmalıdır. 

3.c.2. Son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70‘i 

oranında gerçekleştirdiği veya % 50 ‘ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz 

kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. İstekli tarafından 

teklif edilen bedelin % 30’dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin 

sunulması zorunludur. 

3.c.3. Her türlü Laboratuvar cihazı satışı yapmış olanlar benzer iş olarak kabul edilecektir. 

3.c.4. Teknik şartnameye uygunluk belgesi. 

Teklif veren istekli firmalar Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki 

sıraya göre cevap vereceklerdir. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk 

cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartnameye cevaplar ile ilgili 

teknik dokumanlar bir takım halinde verilecektir. Gerek duyulduğu takdirde cevapların teknik 

dokümanlar üzerinde gösterilmesi istekli firmalar tarafından gerçekleştirilecektir. 

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1.a. İhale dökümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 1701/1-1 
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1 ADET ROBOTİK ÜST EKSTREMİTE REHABİLİTASYON SİSTEMİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2015 / 19268 

1 - İdarenin 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

b) Adres :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR 

c) Telefon : 232 311 4270 - 4271 

ç) Faks Numarası : 232 311 4322  

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr. 

2 - İhale Konusu malın 

a) Adı : 1 ADET ROBOTİK ÜST EKSTREMİTE REHABİLİTASYON 

SİSTEMİ Alımı 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tıbbi Cihaz Alımı 1 Adet 

c ) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon ABD Bornova/İZMİR 

d) Teslim Tarihi : 60 (Altmış) takvim günüdür. 

3 - a) İhalenin yapılacağı 

yer, tarih ve saat : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Şube Müdürlüğü-İhale Salonu 

İhale Tarihi - Saati : 17.03.2015 Salı günü - 10:00 

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

3.c.1. Teklif edilen cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) 

üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 

İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarası ile birlikte teklif dosyasında 

belgelemelidir. 

3.c.2. İhaleye teklif veren firmalarca sisteme ait CE ve FDA kalite belgeleri ihale teklif 

dosyasında sunulmalıdır. 

3.c.3. İhaleye teklif veren firmalarca cihaza ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ihale teklif 

dosyasında sunulmalıdır. 

3.c.4. - Teknik şartnameye uygunluk belgesi. 

Teklif veren firmalar Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre 

cevap vereceklerdir. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı 

belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartnameye cevaplar ile ilgili teknik 

dokumanlar bir takım halinde verilecektir. Gerek duyulduğu takdirde cevapların teknik 

dokümanlar üzerinde gösterilmesi istekli firmalar tarafından gerçekleştirilecektir. 

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 

1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1.a. İhale dökümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.-TL(Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın 

alınabilir. 

6.1.b.İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 1700/1-1 
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3 GRUP ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı 3 Grup Elektrik Malzemesi Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.03.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak 

şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 

saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife açıktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1737/1/1-1 

————— 
12 ADET YAŞ ÇAY ELEĞİ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı 12 adet Yaş Çay Eleği Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.03.2015 günü saat 14.30’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak 

şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 

saat 14.30’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1737/2/1-1 
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200 ADET MEKANİK KANTAR SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı 200 adet Mekanik Kantar Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.03.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde 

elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 1737/3/1-1 

————— 
SICAKLI KONTROL VANASI SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı 51 adet Sıcaklı Kontrol Vanası Satınalma ve İhale 

Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.03.2015 günü saat 14.30’e kadar Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde 

elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 1737/4/1-1 
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TRAFO MERKEZLERİNİN HİZMET ALIM YOLU İLE İŞLETİLMESİ (BAKIM VE 

GÜVENLİK HİZMETLERİ HARİÇ) İŞİ İHALE EDİLECECEKTİR 

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

 GAZİANTEP 

154 kV TMİ. 15.12.3 Grubu Trafo Merkezlerinin (G.Antep 1 TM, Ş.Urfa 1 TM, K.Maraş 

2 TM, Kılavuzlu TM.) Hizmet Alım Yolu İle İşletilmesi (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) 

işi, TEİAŞ’nın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve 

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/23964 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eyüp Sultan Mah. Bahaaddin Nakıpoğlu Cad. No: 61 

Fevzi Çakmak PK:18 27001 Ş. Kamil /GAZİANTEP 

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 329 28 28 - 0 342 329 08 73 

c) Elektronik posta adresi  : 12grup.satinalma@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):  

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 154 kV TMİ. 15.12.3 Grubu Trafo Merkezlerinin 

Hizmet Alım Yolu İle İşletilmesi (Bakım ve Güvenlik 

Hizmetleri Hariç) işi 

b) Yapılacağı yer : Şehitkamil-GAZİANTEP 

c) İşin süresi : 3 (Üç) yıl (1095 Gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 17/03/2015 - 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

belgesi; 

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

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

(T.Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu 

hesaba ) yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) 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, 

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. 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 (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

4.1.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.1.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:  

Teklif edilen bedelin % 10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi 

tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

4.1.4. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.1.5. İş hacmini gösteren belgeler  

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.1.6. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 

Kriterler: 

4.1.6.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.1.6.2. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.1.6.3. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.1.6.4. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 

çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme 

teknisyeni ) elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 54 (ellidört) puanı 

sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul Mühendisin 

puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği 

eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır. (Ek-8) bu tablo teklif verilen her 

trafo için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı  
 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ PERSONEL SAYISI  HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 

3 Trafo Merkezli bir grup için 12 12 x 45 = 540 

4 Trafo Merkezli bir grup için 16 16 x 45 = 720 

5 Trafo Merkezli bir grup için 20 20 x 45 = 900 

6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24 x 45 = 1080 

Grup Mühendisi  1 (*) 1 x 45 = 45 
 
(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer 

alan trafo merkezlerini ayda en az 2 defa sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini 

yerine getirmekle yükümlüdür. 
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4.1.7. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait 

tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş 

yönetme belgeleridir.  

4.1.8. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. Olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

b) ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler.  

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

7 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.  

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

8.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (yüz) Türk Lirası karşılığı 

satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla 

ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil, 110,00 (yüzon) Türk Lirası doküman 

bedelini Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 

nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

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

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

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

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

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” 

8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Sultan Mah. B. Nakıpoğlu Cad. No: 61 

27001 Ş.Kamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 1866/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Zonguldak Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 110,00 TL. ile en çok 657.630,85 TL. arasında değişen; 

10.03.2015 günü saat 16.00 'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL, en çok 

65.800,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Alet Takımı, Ağaç Kesme Motoru, Plastik 

ev gereçleri, Av Tüfeği, Kaynak Makinası, Saat, Cep Telefon Aparatı, Muhtelif Elektronik eşya, 

Muhtelif oto parçası, Gözlük, Muhtelif giyim eşyası, Cep Telefonu vb. cinsi 25 grup eşya ile B. 

oto, Çekici, Kamyon, Römork ve kayık cinsi 8 adet araç; açık artırma suretiyle, Atatürk Kültür 

Merkezi (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ) Mithat Paşa Mahallesi Okul Sokak / ZONGULDAK 

adresindeki ihale salonunda 11.03.2015 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) 

(372) (210 03 84) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı 

Zonguldak Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 1927/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kanuni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 

Profesör ve Doçent Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Adayların başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu 

için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan 

suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara 

yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve 

belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna 

başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri 

gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.kanuni.edu.tr adresinden 

haberler & duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz. 

Fakülte Unvan Adet 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Profesör 1 

Doçent Dr. 1 

Beşeri Bilimler Fakültesi 
Profesör 2 

Doçent Dr. 3 

Mühendislik Fakültesi 
Profesör 1 

Doçent Dr. 1 

 1883/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile 

Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren dilekçelerine, yayın dosyalarına 

ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yüksek lisans, 

doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu 

hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Personel Dairesi 

Başkanlığı’na, şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

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

Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve 

Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak 

dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.  

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya 

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

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

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

enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın 

dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir. 

Başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları 

gerekmektedir. 

Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile 

yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekir. 

 

Böl. Anabilim/Anasanat Dalı Prof Açıklamalar 

İktisadi ve İdari Bil. Fak. 

İşletme Bölümü   

Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 
1 

Organizasyonel Yenilik, Yenilikçilik, Örgütsel Kültür 

ve Pazarlama İlişkisi İle Bunların Firma Performansı 

Üzerindeki Etkilerini Araştıran Çalışmalar Yapmış 

olmak. 

Toplam 1  

 1827/1-1 
—— • —— 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

04.03.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlarımızdan Eczacılık Fakültesi 

ilanımızdaki başvuru koşulu sehven “Detoksifikasyon Enzimleri Kinetiği Alanında Doktora 

Yapmış Olmak.” şeklinde yazılmış olup doğrusu aşağıdaki şekildedir. 
 

Birimi Anabilim Dalı Unvanı Ad. Drc. Başvuru Koşulu 

Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılık Meslek 

Bilimleri 

Yrd. 

Doç. Dr. 
1 3 

Farmasötik Botanik alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

 1928/1-1 
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Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 HATAY 

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri 

uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Duyurulur. 

Rektörlük : 0326- 221 33 17-18 

 

Birimi / Bölümü/ Anabilim Dalı Unvanı Drc. Adet Nitelikleri 

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 

Fakültesi 
  

  

  Deniz Teknolojileri Bölümü 

Deniz Teknolojileri Doçent 1 1 

Algal Biyoteknoloji, Algler ve Su 

Kirliliği, Alg Fizyolojisi ve 

Sistematiği Konusunda Çalışmış 

Olmak 

Fen Edebiyat Fakültesi 
  

Biyoloji Bölümü 

Botanik Doçent 1 1 
İlgili Alanda Çalışmalar Yapmış 

Olmak. 

Fizik Bölümü 
 

Katıhal Fiziği Doçent 1 1 
İlgili Alanda Çalışmalar Yapmış 

Olmak. 

Kimya Bölümü 
 

Analitik Kimya Doçent 1 1 

Ekstraksiyon, Spektroskopi, 

Kromatografi ve Elektrokimya 

Konularında Çalışmalar Yapmış 

Olmak 

Fizikokimya Doçent 1 1 

Polikarbin, Polisilin ve Poli 

(Silin-Ko-Karbin) Polimerlerinin 

Elektrokimyasal Sentezi ve 

Karakterizasyonu Alanında Çalış-

mış Olmak 

Fizikokimya Doçent 1 1 

Hidrojel Sentezi, Adsorpsiyon, 

Polimer Çözelti Termodinamiği 

ve Çözünürlük Parametresi 

Hesapları Konusunda Çalışmış 

Olmak 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
 

Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1 
İlgili Alanda Çalışmalar Yapmış 

Olmak. 
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Birimi / Bölümü/ Anabilim Dalı Unvanı Drc. Adet Nitelikleri 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
  

İşletme Bölümü 

Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1 

Vizyoner Liderlik, Engelleme ve 

Savunma Mekanizmaları Alanında 

Yayın Yapmış Olmak. 

Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi    

  

  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Göz Hastalıkları Doçent 1 1 
Tıbbi Retina Alanında Deneyimli 

Olmak 

Tıbbi Patoloji Doçent 2 1 
Üropatoloji Alanında Deneyimli 

Olmak 

Üroloji Doçent 1 1 
Perkütan Nefrolitotomi Alanında 

Deneyimli Olmak 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 
 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 
Deneysel Modellerde Oksidatif 

Stres Alanında Deneyimli Olmak 

Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 1 1 

Alerjik Deri Hastalıkları ve Deri 

Testleri Konusunda Deneyimli 

Olmak 

Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 
Deneysel Akciğer Fibrozisi 

Alanında Deneyimli Olmak 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü 
 

Parazitoloji Profesör 1 1 
Leishmaniasis Konusunda Dene-

yimli Olmak 

Ziraat Fakültesi  
  

Bahçe Bitkileri Bölümü 

Meyve Yetiştirme ve Islahı Doçent 1 1 
İlgili Alanda Çalışmalar Yapmış 

Olmak. 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü 
 

Arazi ve Su Kaynakları  Doçent 1 1 

Hidrolojide Coğrafi Bilgi Sistem-

lerinin Kullanımı Konusunda 

Çalışmalar Yapmış Olmak 

Tarla Bitkileri Bölümü 
 

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri  Profesör 1 1 
İlgili Anabilim Dalında 

Doçentliğini Almış Olmak 

Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu   

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

Hareket ve Antreman Bilimleri Doçent 1 1 

Hareket ve Antreman Bilimleri 

Alanında Çalışmalar Yapmış 

Olmak 

 1751/1-1 
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller 
Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında 
belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim üyeleri alınacaktır. 
İstenen Belgeler: 
- Çalışma alanlarını belirten dilekçe, 

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,  
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,  

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,  
- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri  
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını 
gösteren belge; 

• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya 
eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış 

olmak,  
• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması, 
• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu 

ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda 

tamamlamış olmak. 

Adaylar, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 
yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları, 
Profesörlük için altı (6), Doçent ve Yardımcı Doçentlik için dört (4) takım dosya ile başvurmaları 

gerekmektedir. 
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) 

fıkrasının 2.bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı 
Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında duyurulacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 
denkliğinin olması şarttır. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen 

adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 
Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır. 
Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ  

 Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-
Sarıyer/İstanbul 

 Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr 
 

MEF ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Yabancı 

Diller 
Eğitimi 

İngiliz Dili 
Eğitimi 

(İngilizce 
Öğretmenliği 

Programı) 

Prof. veya 

Doç. veya 
Yard. Doç 

3 

Üniversitemiz genelinde Flipped 

Classroom modeli ile eğitim 
öğretim yapılmakta ve Eğitim 
Fakültemizde Okulda Üniversite 

Modeli uygulanmaktadır. Adaylardan 
bu modele uygun eğitim yapmaları 

istenecektir. Başvuranların doktoralarını 
ilan edilen alanda almış olmaları 
gerekmektedir. Öğretmenlik deneyimi 

olması tercih nedenidir. 

 1882/1-1 
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu ve bu 

kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.  

Ayrıntılı bilgi üniversitemiz (www.nny.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında 

mevcuttur. 

 

Birimi Bölümü Unvanı Adet 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Profesör 1 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 
Profesör 1 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 
Doçent 1 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı 
Yrd. Doçent 1 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yrd. Doçent 1 

İlan olunur. 1863/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1988/963 Esas, 1990/792 Karar sayılı dosyasının 

zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun Hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 1842/1-1 

————— 

Saray (Tekirdağ) Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/213 Esas sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 1843/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Vakfın Adı: Tahsin Özgül İlim Eğitim ve Sağlık Vakfı. 

Vakfedenler: Hasan Tahsin Özgül 

Vakfın İkametgahı: Eskişehir 

Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı, Karar Tarihi ve No’su: 

Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.12.2014. tarih ve E: 2014/463, K: 2014/1045 

sayılı kararı ile aynı mahkemenin 13.02.2015 tarihli ve E: 2014/463, K: 2014/1045 sayılı tavzih 

kararı. 

Vakfın Amacı: Öncelikle Eskişehir şehrine ve Eskişehir halkına başta olmak üzere 

Türkiye dahilinde her yere ve her vatandaşa imkanları ölçüsünde, eğitim, kültürel, bilimsel, 

teknolojik, sosyal ve sağlık ihtiyaçlarına katkı sağlayacak çalışmaları yapmak, hizmet üretmek ve 

katkıda bulunmaktır. 

Vakfın Mal Varlığı: Eskişehir Odunpazarı Mamuca köyü Takkalı mevkii 4493 Parsel 

no’daki 368 m2 arsanın 2/4 hissesi, 4492 parsel no’daki 269 m2 arsanın 1/2 hissesi, Eskişehir 

Sivrihisar ilçesi Hızır Bey Mahallesi 626 Ada 16 Parsel hisse karşılığı 157 m2 arsa, 626 Ada 17 

Parsel hisse karşılığı 160 m2 arsadır. 

Yönetim Kurulu: Hasan Tahsin ÖZGÜL, Cahide ÖZGÜL, Mustafa Yunus ÖZGÜL, 

Mehmet Hakan ÖZGÜL, Atilla Çelebi ÖZGÜL 

Vakfın Sona Ermesi Halinde Mal ve Hakların Devri: Borçların tasfiyesinden arta kalan 

mal ve hakları mütevelli heyet kararı ile belirlenecek bir vakfa veya kuruma devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 1871/1-1 
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TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden: 

TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2015 HİZMET YETERLİLİK 

BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR 

FİRMA ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

TURKUAZ TATİLCİLİK 

TANITIM VE HEDİYELİK 

EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

TS 11497 35-HYB-1185 23.01.2015 FİRMA İSTEĞİ 

MANEGE OTOMOBİL 

MAKİNA TİCARET VE 

SANAYİ A.Ş. 

TS 12612 35-HYB-1821 19.01.2015 FİRMA İSTEĞİ 

BÖLGE ELEKTRONİK 

TELEKOMİNİKASYON 

İLETİŞİM İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

TS 12849- 

KRT:202 
35-HYB-5143 12.01.2015 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

BSH EV ALETLERİ SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. 

TS 12843- 

TS 12850- 

TS 10079 

35-HYB-182 12.01.2015 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

ASİL MARİNE DENİZ 

ARAÇLARI SAN. VE TİC. 

A.Ş. 

TS 12961 35-HYB-800 05.01.2015 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

NECMETTİN KIRMIZIGÜL 

OTO MONTAJI 
TS 12664-1 35-HYB-5058 05.01.2015 FİRMA İSTEĞİ 

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. TS 13260 35-HYB-2139 27.01.2015 

ARA 

KONTROL 

OLUMSUZ 

 1856/1-1 

—— • —— 

TSE Aydın Temsilciliğinden: 

TSE AYDIN TEMSİLCİLİĞİ ŞUBAT 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, 

SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR 

 BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESİH 

TARİHİ 

FESİH 

GEREKÇESİ 

İPRAGAZ A.Ş. TS 1446 20-HYB-116 25.02.2015 FİRMA İSTEĞİ 

M.N.B. GIDA 

İNŞ.TAR.PET.TURZM.MAD.T

AŞ.SAN.TİC.İTH.İHR. 

FETHİYE PAZARYERİ ŞUB. 

TS 12047 09-HYB-243 25.02.2015 FİRMA İSTEĞİ 

SÜREYYA GÜNGÖR TS 8986 09-HYB-326 02.02.2015 FİRMA İSTEĞİ 

ATOM KOMİSYON EVİ-

MUHAMMET AKYÜZ 
TS 12417 09-HYB-201 06.02..2015 

TALİMATA 

AYKIRILIK 

NOKTA PRO BİLGİSAYAR 

ÖZEL EĞT.YAZ.GIDA 

DAN.YAY.İNŞ.TAAH.PAZ.TU

R.TİC.VE SAN.YAT.LTD.ŞTİ 

TS 12498 09-HYB-146 04.02.2015 FİRMA İSTEĞİ 

 1860/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/71741 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğü 
İl/İlçe Melikgazi/KAYSERİ 

Adresi 
Osman Kavuncu Bulvarı 7.Km 

No: 269 
Tel-Faks 0352 331 12 76 - 0352 331 12 82 

Posta Kodu 38060 E-Mail teias11.iletim@ttmail.com 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Eren Mimarlık Mühendislik İnşaat 

Ticaret Turizm ve Sanayi Limited Şirketi 
Emir Hakan EKİNCİ 

Adresi 
İnönü Bulvarı Bedesten İş Merkezi 1 Kat 

No: 28/104 Melikgazi/Kayseri 

İnönü Bulvarı Bedesten İş Merkezi 

1 Kat No: 28/104 Melikgazi / 

Kayseri 

T.C. Kimlik No.  14600535688 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3530061365  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
17157  

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 (  ) 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. 

 1930/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yollarından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/150146 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı / Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Yüksek Hızlı Tren Bölge 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara / Altındağ 

Adresi Talatpaşa Bulvarı Gar Ulus Tel-Faks 0312 3090515/1746/0312 3098551 

Posta Kodu 06330 E-Mail lozsoy@tcdd.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MONORAY LOKOMOTİF 

SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK 

ARAÇ KİRALAMA İÇ VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Hüseyin Deniz Eroğlu 

Adresi 
Kızılay Mh. İzmir 1 Caddesi 

No:33/21 Çankaya-ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.  59584369560 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4630511475  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 57/2667  

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 (  ) 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. 

 1887/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 1881/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 1880/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 1879/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No: 5494 Karar Tarihi: 26/02/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/02/2015 tarihli toplantısında, 16/09/2010 tarihli 

ve 2764-16 sayılı Kurul Kararı ile Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. için verilen ek yatırımlar ile 

ilgili olarak; 

Madde – 1: Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 18/12/2014 tarih ve 5357-

48 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan, 16/09/2010 tarihli ve 2764-16 sayılı Kurul Kararı 

hükümlerine göre 2010 yılı ek yatırım tutarlarının gerçekleşmelerinin, 2010 yılı Haziran fiyatları 

ile; 

 

Yatırım Karakteristiği Ek Yatırım Gerçekleşmeleri 

Kapasite Artış 2.045.817,33 TL 

Şebeke Yenileme 242.563,46 TL 

Şebeke İyileştirme 0,00 TL 

Yeni Standart Olmayan Bağlantı Yatırımları 49.518,00 TL 

Aydınlatma Yatırımları 749.767,77 TL 

Toplam 3.087.666,56 TL 

 

olarak revize edilmesine, 

Madde – 2: Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 26/09/2013 tarih ve 4632-

20 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 2011-2015 ikinci uygulama dönemi dağıtım gelir 

gereksiniminin; 

 

 
 

olarak revize edilerek lisansına derç edilmesine, 

Madde - 3: Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin; 26/12/2013 tarih ve 4805-20 

sayılı Kurul Kararı ile onaylanan 2014 yılı dağıtım gelir tavanının aşağıdaki şekilde revize 

edilmesine, 

 

 

2014 Gelir 

Gereksinimi 

Gelir 

Farkı 

Düzeltme 

Bileşeni 

2012 

ŞKOİİG 

Düzeltme 

Bileşeni 

2014 

Gelir 

Tavanı 

TÜFE=227,96 TL TL TL TL 

Dağıtım 174.000.678 -19.674.563 -4.957.705 149.368.410 
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Madde - 4: 16/09/2010 tarihli ve 2764-16 sayılı Kurul Kararının (a) fıkrası kapsamında 

Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin 

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ekinde verilen Ek-3 formatında Kuruma sunulan projelerden, 

2010 yılı içerisinde tamamlanamayan (geçici kabulün ikinci uygulama döneminde yapılması, 

geçici kabulü 2010 yılında yapılmış fakat “Özel Maliyetler 264 no.lu)” hesabına ikinci uygulama 

döneminde aktarılmış, v.b.) projelerin ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tavanı 

içerisinde değerlendirilerek, ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tutarının 

hesaplanmasında dikkate alınmasına, 

Madde - 5: Dördüncü madde kapsamındaki projelerin yatırım karakteristiği ve unsurları 

bazında ayrıştırmalarının yapılarak Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım 

Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar eki olan 

Ek-6 ve Ek-4 formları ile raporlanmasına, 

karar verilmiştir. 1835/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 5493-1 Karar Tarihi: 26/02/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/02/2015 tarihli toplantısında, TEİAŞ tarafından 

önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2015 yılı 2. çeyreği için 3,94 TL/MWh 

olarak onaylanmasına, karar verilmiştir. 1837/1-1 

————— 

KURUL KARARI 

Karar No: 5493-2 Karar Tarihi: 26/02/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/02/2015 tarihli toplantısında, Teco Petrolcülük 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin "Pınartepe Mevkii 25. Cadde No: 10 Çakmaklı Köyü 35800 

Aliağa İZMİR” adresinde faaliyette bulunan Aliağa Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin 

depolama hizmeti fiyatlarının aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, 

-“Kapsam” Başlıklı 1 inci maddede yer alan Tesiste depolanacak petrollere “Deniz 

Motorini Türleri” eklenmiştir. 

-Tarifenin ekinde yer alan fiyat listesinde  “Deniz Motorini Türleri” depolama hizmet 

bedeli 0,35 TL/m3, teslim alma ve/veya teslim etme hizmet bedeli 16 TL/m3 olarak belirlenmiştir, 

karar verilmiştir. 1836/1-1 

—— • —— 

İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Muradiye Mahallesi, 98 pafta, 811 ada, 6 parseldeki binanın 

2863 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması sebebiyle korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II. grup olarak belirlenmesine, mal sahibi 

ve ilgili belediyesince can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasına, 

komşu 811 ada, 7 parselde yer alan binanın korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığı 

konusunun değerlendirilebilmesi için tapu, kadastral pafta, imar planı, iç ve dış fotoğraflarının 

Kurum görüşleri ile birlikte Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.05.2014-118 Toplantı Yeri 

Karar tarihi ve No : 29.05.2014- 2616 MUĞLA 

Muğla İli, Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi, Asin ovası doğusunda kalan alanlarda 

tespit edilen arkeolojik kalıntıların tesciline ilişkin, Genel Müdürlüğümüzün 11.11.2011 gün ve 

229225 sayılı yazısı ve ekleri, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 21.11.2013 gün ve 650410 

sayılı yazısı ve ekleri, Muğla İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 

12.12.2013 gün ve 22313 sayılı yazısı ile 26.05.2014 tarihli Müdürlük Uzman raporu okundu ve 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Muğla İli, Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi, Asin ovası doğusunda kalan alanlarda 

tespit edilen arkeolojik kalıntıların tesciline ilişkin, 2863 sayılı Yasa ile Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 

yapılan değerlendirme sonucunda; söz konusu mezarın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle tesciline, yapı grubunun 1.Grup olarak belirlenmesine ve kararımız 

eki haritada gösterildiği şekilde korunma alanının uygun bulunduğuna karar verildi. 



6 Mart 2015 – Sayı : 29287 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 
 1849/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 6 Mart 2015 – Sayı : 29287 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 74.00/510 

Toplantı Tarihi ve No : 13.02.2015 - 137 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 13.02.2015 - 2120  SAFRANBOLU 

Bartın İli, Merkez İlçe, Akgöz Köyü'nde kayıtlı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu'nun 30.11.2001 gün ve 7704 sayılı kararı ile 1.ve 3.derece arkeolojik sit 

alanı tescil edilmiş üç kaya mezarının, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında Karabük Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce yapılan genel sit irdelemesini konu alan 17.12.2014 gün ve 1163 

sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bartın İli, Merkez İlçesi, Akgöz Köyü'nde kayıtlı 3 adet kaya mezarının "Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilip Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğümüz 

tarafından yapılan irdeleme çalışmaları sonucu belirlenen koruma alanı ile 3.derece arkeolojik sit 

alanı sınırlarının 1/3000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle kabul edilip tescil fişinin 

onaylanmasına, 

Bununla beraber, söz konusu 3 adet kaya mezarının bölgenin arkeolojisine ışık tutacak 

önemli kültür varlıkları olmaları nedeniyle, öncelikle güvenlik önlemlerinin alınması ve 

güvenliklerine yönelik (aydınlatma, mobese, tel örgü vb.) sistem projelerinin hazırlanmasına; 

mezarları fiziksel açıdan tehdit eden bitki örtüsünün ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanacak teknik rapor doğrultusunda temizletilmesine ancak bu temizliğin ilgili 

müze müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmesine; tüm bunların ardından mezarların 

rölövelerinin çıkartılıp restorasyon ve konservasyon projelerinin hazırlanmasına, 

Ayrıca Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 30.11.2001 gün ve 7704 

sayılı kararında ifade edilen, 1 nolu kaya mezarının üzerinde yer alan ve yosunlar tarafından 

kaplanan kitabenin kayıt ve kalıp alınma çalışmalarının yapılıp konservasyon ve temizlik 

çalışmalarınına ilişkin ivedilikle gerekli çalışmaların başlatılmasına, 

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin 

yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine 

karar verildi  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 122 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.02.2015 - 1420 ŞANLIURFA 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Camiikebir mahallesi sınırları içinde, Siverek-Karacadağ 

Karayolu üzerinde yer alan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı 

yazısı doğrultusunda Siverek İmar Planı ile ilgili kurum görüşüne istinaden tespiti yapılan 

Köprünün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesi ve koruma alanının belirlenmesine ilişkin, Müdürlüğümüz uzmanlarının 19.02.2015 

tarihli raporu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 09.12.2014/9355 sayılı yazısı, 

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nün 16.02.2015/28624 sayılı kurum görüşü okundu. Konunun 

dosyası, tescil fişi, 1/5000 ölçekli koruma alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Camiikebir mahallesi sınırları içinde, Siverek-Karacadağ 

Karayolu üzerinde yer alan Şehirçayı Köprüsü’nün; 

- Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı 

Yasa kapsamında tesciline, 

- Anıtsal mimarlık örneği özelliği gösteren taşınmazın I. grup yapı olarak belirlenmesine, 

- Ekteki 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekilde koruma alanının 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.02.2015/108 17.11.281 

Karar Tarihi No : 16.02.2015/2154 Toplantı Yeri 

 ÇANAKKALE 

Çanakkale ili, Yenice İlçesi, Bekten ve Çakıroba Köyleri arasında yer alan, Çanakkale 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen, Kurulumuzun 

16.12.2014 tarih ve 2058 sayılı kararı ile Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Bekten ve Çakıroba 

Köyleri arasında kalan, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 

raporlarında belirtilen alanlardaki buluntuların 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddelerinde 

belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından bahse konu alanlarda tespit-tescil çalışmalarının 

tamamlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verilen, söz konusu alandaki tescil konusunun 

değerlendirilmesine ilişkin uzman raporu okundu, ilgili dosyası ve ekleri incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Çanakkale İli, Yenice İlçesi, Bekten ve Çakıroba Köyleri arasında kalan, kararımız eki 

1/10000 ölçekli haritada sınırlan ve koordinatları belirtilen alanın 2863 sayılı Yasanın 6, 7 ve 23. 

maddelerinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil 

edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, alanda herhangi bir yapılaşma bulunmaması 

nedeniyle 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke karan gereği 3. Derece Arkeolojik Sit alanına 

yönelik koruma amaçlı imar planı onay aşamasının tamamlanmasına kadar geçiş dönemi koruma 

esasları ve kullanma şartlarının "Her türlü yapılaşma öncesi Kurulumuzdan izin alınması 

gerekmektedir" şeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.02.2015 /108 17.03.785 

Karar Tarihi No : 16.02.2015 / 2148 Toplantı Yeri 

 ÇANAKKALE 

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Değirmencik Köyü sınırlan içerisinde yer alan, Çanakkale 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen, Kurulumuzun 

16.12.2014 tarih ve 2057 sayılı kararı ile Çanakkale İli, Biga İlçesi, Değirmencik Köyü sınırlan 

içerisinde yer alan, Çanakkale Kültür Varlıklarım Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 

raporlarında belirtilen alanlardaki buluntuların 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddelerinde 

belirtilen özellikleri taşıdığı anlaşıldığından bahse konu alanlarda tespit-tescil çalışmalarının 

tamamlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verilen, söz konusu alandaki tescil konusunun 

değerlendirilmesine ilişkin uzman raporu okundu, ilgili dosyası ve ekleri incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Değirmencik Köyü sınırları içerisinde yer alan, kararımız eki 

1/5000 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları belirtilen alanın, 2863 sayılı Yasanın 6, 7 ve 23. 

Maddelerinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 6 Mart 2015 – Sayı : 29287 

 

 



6 Mart 2015 – Sayı : 29287 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

 
 1846/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 6 Mart 2015 – Sayı : 29287 

 

 



6 Mart 2015 – Sayı : 29287 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 6 Mart 2015 – Sayı : 29287 

 



6 Mart 2015 – Sayı : 29287 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 6 Mart 2015 – Sayı : 29287 

 



6 Mart 2015 – Sayı : 29287 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 6 Mart 2015 – Sayı : 29287 

 



6 Mart 2015 – Sayı : 29287 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 6 Mart 2015 – Sayı : 29287 

 



6 Mart 2015 – Sayı : 29287 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 6 Mart 2015 – Sayı : 29287

Sayfa

1

2

3

4

6

7

7

19

28

31

31

34

35

36

36

37
39
75

102

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)      40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ekonomi Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
2015/7281 Büyükelçi Ataması Hakkında Karar
— Aile ve Sosyal Politikalar ile İçişleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI
— Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Görevini Yürütmek Üzere Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refik
TURAN’ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlâna Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEÜMAM)

Yönetmeliği
— Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
— TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/16)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
— Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 4/3/2015 Tarihli ve 278 Sayılı Kararı

DÜZELTME: Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(VII-128.1.a) ile İlgili

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


