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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/9/2015 tarihli ve 29476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 24 üncü madde hükmü, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından
önce Üniversitede ön lisans veya lisans öğrenimine başlamış ve normal öğrenim süresini aşmamış olan öğrenciler hakkında 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlar. Ancak, öğrencinin söz konusu hüküm uyarınca tespit edilen yarıyıl ve sınıfı, öğrencinin
hâlihazırdaki yarıyıl ve sınıfının altında ise mevcut yarıyıl ve sınıf statüsü korunur ve öğrenci
başarılan kredi yükü esasına göre ilerletilir.
(2) 24 üncü madde hükmü, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitede ön
lisans veya lisans öğrenimine başlamış ve normal öğrenim süresini aşmış olan öğrenciler hakkında 2015-2016 eğitim-öğretim yılında uygulanmaz. Bu öğrencilerin, 2015-2016 eğitim-öğretim
yılı güz ve bahar dönemlerinde tabi olacakları nominal kredi yükü, öğrencinin öğretim planında
bulunan en yüksek nominal kredi yüküne sahip yarıyılın nominal kredi yüküdür. 2016-2017
eğitim-öğretim yılından itibaren bu öğrencilerin bulundukları yarıyıl ve sınıf, 24 üncü madde
hükmüne göre belirlenir. Öğrencinin söz konusu hüküm uyarınca tespit edilen yarıyıl ve sınıfı,
öğrencinin hâlihazırdaki yarıyıl ve sınıfının altında ise mevcut yarıyıl ve sınıf statüsü korunur
ve öğrenci başarılan kredi yükü esasına göre ilerletilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/9/2015
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

29476
İçindekiler 48. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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TEBLİĞ
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa
yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu Tarife
hükümleri uygulanır.
(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi
avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden işbu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez.
İşbu Tarife 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.
(3) İşbu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar
olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili
olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.
(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayda
temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları
ayrı ücreti gerektirir.
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Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti
MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar
vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat,
Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava değerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal
avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle
belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına
hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.
Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle
davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret
MADDE 7 – (1) Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar
karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan
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sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı
miktarları geçemez.
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye
göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.
(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle
verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.
Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret
MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu
davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka
davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak
hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan
miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümüne göre hükmolunur.
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(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün
diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı
bir kalem olarak hükmedilir.
İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık
ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para
ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu
kadar ki takip miktarı 2.500,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, Tarifenin
ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir.
Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.
(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata
tam ücret ödenir.
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine
hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü
kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak
avukatlık ücretine hükmolunur.
(4) İcra ve iflas müdürlüklerinin yaptığı işlemler nedeniyle icra mahkemesine yapılan
şikayetlerde, hukuka aykırılığın icra ve iflas memurunun hatasından kaynaklanması nedeniyle
verilecek şikayetin kabulü kararlarında, Hazine aleyhine maktu ücrete hükmolunur.
(5) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek ücretin
dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.
(6) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre
belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir.
(7) Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilamın icra müdürlüğü aracılığıyla yerine getirilmesi halinde alacaklı lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün birinci sırasındaki maktu avukatlık ücretine hükmolunur. Borçlunun şahsi münasebetin icra mü-
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dürlüğü aracılığıyla tesisine bir yıl içinde birden fazla sebebiyet vermesi halinde, ikinci ve
takip eden diğer şahsi münasebet tesisinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün birinci
sırasındaki maktu ücretin yarısına hükmolunur.
(8) İcra müdürlüklerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi
avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu
ücretlerin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmındaki yüzdelik oranların yarısı
esas alınarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.
Tüketici hakem heyetlerinde ücret
MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde,
avukat ile müvekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Tarifenin birinci kısım ikinci
bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.
Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 13 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü
mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla
(7 nci maddenin ikinci fıkrası, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10 uncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
Ceza davalarında ücret
MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci
kısmın ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.
(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına
hükmolunan davalarda Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.
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(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü
kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın
ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.
(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. Beraat eden sanıklar birden fazla ise beraat sebebi ortak olan
sanıklar müdafii lehine tek, beraat sebebi ayrı olan sanıklar müdafii lehine ise ayrı ayrı avukatlık
ücretine hükmolunur.
(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para
cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz
üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı
oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir.
Danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret
MADDE 15 – (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge
idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına
hükmedilir.
(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine
karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.
(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda
belirtilen hükümler uygulanır.
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(4) Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti
kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım birinci bölümünde belirtilen vergi
mahkemelerine ilişkin ücretin üç katı olarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret değeri para ile
ölçülebilen işlerde vekil eden lehine iptal edilen miktarı geçemez.
Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret
MADDE 16 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücret uygulanır.
(2) Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti
uyuşmazlıklarında işbu Tarifede yer alan hükümler uyarınca saptanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.
Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret
MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hükümleri uygulanır.
(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye
mahkemeleri için öngörülen ücreti esas almak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık
Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık
ücretine hükmeder. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca, Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Danıştay ve Askeri Yüksek
İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.
İş takibinde ücret
MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.
(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça
yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.
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Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife
uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin
1/4’ü uygulanır.
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 20 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya
dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.
Seri davalarda ücret
MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava
konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda kırk dosyaya kadar açılan seri davalarda
her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, toplamda
ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı
oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya
için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu
şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı
mahkemede yapılması gerekir.
Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret
MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf,
yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin
tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece Avukatlık Kanunu ve işbu Tarife esas alınarak takdir olunur.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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T.C.
Resmî Gazete
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye
ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır.
21 Aralık 2015
PAZARTESĠ

Sayı : 29569

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/1370
Karar No : 2015/597
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Mahmud ve Haldiye oğlu 1995 Suriye
doğumlu MOHAMAD ALABUD hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı Yasanın
3/18 md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı yasa ile değiĢik 5607 S.Y.nın 3/10-son Md.
uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 5000 TL adli para cezasına yükümlendirilmiĢ, suça konu eĢyaların ise
TCK.nun 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiĢ ve tebliğden itibaren 7 gün içinde
Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık MOHAMAD ALABUD'a tüm
aramalara rağmen tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
3 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün
içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleĢeceği ilan olunur.
10368

—— • ——



İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden:
Esas No : 2014/764
Karar No : 2015/93
4926 Sayılı Yasaya Aykırılık suçundan sanık MURAT DEMĠRÇĠVĠ'nin (Mustafa ve
Nuran oğlu, 07/09/1970 Ġzmir doğumlu, Ġzmir, Konak, Yenidoğan Mah./Köy nüfusuna kayıtlı),
Mahkememizin 29/01/2015 tarihli kararı ile 5237 sayılı TCK'nun 75/3 madde delaleti ile TCK
75/2 maddesi gereğince hakkında açılan kamu davasının DÜġÜRÜLMESĠNE karar verilmiĢ
olup, sanığın yokluğunda verilen bu kararın, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ
edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün
Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı,
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde de mahkememize ya da bulunduğu yer Nöbetçi Asliye
Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu
beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle temyiz hakkının
bulunacağı, yasal süre içerisinde temyiz edilmediği takdirde düĢme kararının kesinleĢeceği ve ilan
ücreti ile Mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.
10369
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Uzunköprü 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2014/52
KARAR NO : 2015/537
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda Esas
ve karar numarası yazılı 16/09/2015 tarihli ilamı ile Abdullah ve Emine oğlu, 1976 doğumlu,
EBÜBEKĠR HÜSEYĠN hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce;
Her ne kadar sanığın Türk Ceza Kanununun 206/1,53 maddesi gereğince cezalandırılması
istenmiĢ ise de; sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluĢmadığından CMK.nun 223/2-a
maddesi gereğince BERAATĠNE dair verilen hüküm tebligat ve yazıĢmalara rağmen sanık
EBÜBEKĠR HÜSEYĠN'e tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
Ġlan masrafının kamu üzerinde bırakılmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme Ġlan
Tahtasında 1 ay süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
10512

—————

ESAS NO : 2014/52
KARAR NO : 2015/537
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda Esas
ve karar numarası yazılı 16/09/2015 tarihli ilamı ile Muhammed ve Hasibe oğlu, 1978 doğumlu,
EMĠN MUHAMMED hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce;
Her ne kadar sanığın Türk Ceza Kanununun 206/1,53 maddesi gereğince cezalandırılması
istenmiĢ ise de; sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluĢmadığından CMK.nun 223/2-a
maddesi gereğince BERAATĠNE dair verilen hüküm tebligat ve yazıĢmalara rağmen sanık EMĠN
MUHAMMED'e tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
Ġlan masrafının kamu üzerinde bırakılmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme Ġlan
Tahtasında 1 ay süre ile ilanına karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
10513

—— • ——

Gaziantep 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Gaziantep 19. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Güleli oğlu 20.09.1986 Halep
doğumlu, Halep Çobanbeyi kasabası nüfusuna kayıtlı Halid NEBLU hakkında Resmi Belgede
Sahtecilik suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 11/09/2015 tarih ve 2014/595
esas, 2015/404 karar sayısıyla yetkisizlik kararı verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaĢılmıĢ olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.
Ġlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuĢ 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 Gaziantep Nöbetçi Ağır Ceza
Mahkemesince itirazı kabil olmak üzere verilen, itiraz edilmediğinde kesinleĢmesine müteakip
infaz olunacağı ihtar olunacağı tebliğ olunur.
10514
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İstanbul Anadolu 65. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2014/529
KARAR NO : 2015/401
Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek,
Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı
24/06/2015 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 1 YIL UYUġTURUCU TED. VEYA
DENET. SERB. TEDB. (TCK 191/2)-SÜRELĠ cezası ile cezalandırılan Yılmaz ve Adalet oğlu,
25/04/1987 doğumlu, Niğde, Bor, AĢağı SokubaĢı mah/köy nüfusuna kayıtlı DENĠZ GÜR
BELENDĠR tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
10515

—— • ——

Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2014/98
KARAR NO : 2015/527
Mahkememizin 10/11/2015 tarih 2014/98 Esas 2015/527 Karar sayılı kararı ile Trafik
Güvenliğini Tehlikeye sokmak suçundan Türk Ceza Kanununun 179/2, 62/1,53, CMK.nun 231/5,
madddeleri uyarınca Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve CMK 231/8
Maddesi uyarınca BeĢ yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına karar verilen Mahammad ve
Amuna oğlu 1964 Aleppo doğumlu Suriye ülkesi vatandaĢı ABDULGHFOUR ALSHIKH
HASAN 'ın bildirdiği adresinin yetersiz olması nedeniyle bulunamadığı gibi, tüm aramalara
rağmen de ulaĢılamadığı anlaĢılmakla;
7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağını, ilana ait gazetenin
mahkememize gönderilmesine,
Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, ilan
olunur.
10635

—— • ——

Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2013/331
KARAR NO : 2015/569
SANIK
: DEDE ÜMĠT DOĞANAY, Öner ve Döndü oğlu, 17/04/1969 ANKARA
doğumlu, ADANA, KARAĠSALI, Karakuyu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Deniz Mah. 127. Sokak
No: 22/A MuratpaĢa/ ANTALYA adresinde oturur. ĠĢ adresi:
Mühür bozma suçundan mahkememizin 15/09/2015 tarih 2015/331 esas 2015/569 karar
sayılı sanık DEDE ÜMĠT DOĞANAY'ın CMK'nin 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar
verilmiĢ olup, tüm araĢtırmalara sanık DEDE ÜMĠT DOĞANAY'ın gerekçeli karar evrakı ve
temyiz talebinin tebliğ edilemediği, yapılan adres araĢtırmasında tebligata yarar açık adresinin
tespit edilememiĢ olduğu anlaĢılmakla;
7201 sayılı Yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince temyiz talebinin ve karar özetinin
ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün
sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde
mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya
zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime
onaylattırılması sureti ile yapılacak baĢvuru ile 7 günlük süre içerisinde, mahkememiz kalemine
doğrudan baĢvurup beyanın tutanağa geçirilmesi, yada yazılı dilekçeyle yapılabilecek Yargıtay
nezdinde TEMYĠZ yasa yolu açık olmak üzere, temyiz edilmediğinde kararın kesinleĢeceği de
sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
10638
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ġEKER ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız SatıĢ mağazalarında kullanılmak üzere 5.000 Kg. tekli sarma Ģeker, teklif
alma usulüyle alınacaktır.
2 - Tekliflerin en geç 29.12.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Adres: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74
11498/1-1

—————

KONVEYÖR BANT ALIMI YAPILACAKTIR
1 - Fabrikamızın konveyör hatlarında kullanılmak üzere 100 mt 90’lık ve 50 mt 70’lik
olmak üzere konveyör bant, teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.
3 - Tekliflerin en geç 29.12.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Adres: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74
11499/1-1

—————

KABLO ALIMI YAPILACAKTIR
1 - Fabrikamızın üretim alanında bulunan hamur yoğurmalarda kullanılmak üzere 150 mt
5X16 N2XHFE 180 kablo, teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - Kablo Numunesi Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin
edilebilir.
3 - Tekliflerin en geç 29.12.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Adres: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 - 74
11500/1-1

—————

PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 500 çuval pastalık un, teklif alma usulüyle
alınacaktır.
2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü'nden
temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 29.12.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü'ne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Adres: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 -74
11501/1-1
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DÜZELTME ĠLANI 4
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-1) resmi gazete ile 28 Ağustos
2015 tarih ve 29459 sayılı (Kayıt No: 7682/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.19
referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılıĢ tarihi ertelenmiĢ olup söz
konusu madde aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir.
6. Teklifler 20 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde
aĢağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 500.000,- (beĢyüzbin) EURO
ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.
TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı
Çankaya - ANKARA / TURKEY
7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda
belirtilecek olan adreste 20 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.
TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı
Çankaya - ANKARA / TURKEY

11548/1/2-2

—————
AMENDMENT NOTICE 4
FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ)
Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.19 appeared in the Official Gazetes;
Issue No: 29457 and Record No: 7682/2/2-1 on August 26, 2015 and Issue No: 29459 and
Record No: 7682/2/2-2 on August 28, 2015 are updated as follows.
6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on
January 20, 2016 and must be accompanied by a security of 500.000,- Euros equivalent
(fivehundredthousand Euros)
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),
SEFER KUL MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,
Çankaya - ANKARA / TURKEY
7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at
02:00 p.m. (local time) on January 20, 2016 at the offices of
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),
SEFER KUL MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,
Çankaya - ANKARA / TURKEY

11548/2/2-2
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DÜZELTME ĠLANI 2
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
7 Ekim 2015 tarih ve 29495 sayılı (kayıt no: 8843/1/2-1) Resmi Gazete ile 9 Ekim 2015
tarih ve 29497 sayılı (kayıt no: 8843/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.20 referanslı
ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılıĢ tarihi ertelenmiĢ olup söz konusu
madde aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir.
6. Teklifler 18 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde
aĢağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 300.000,- (üçyüzbin) EURO
ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.
TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı
Çankaya - ANKARA / TURKEY
7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda
belirtilecek olan adreste 18 Ocak 2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.
TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ)
SEFER KUL TOPLANTI SALONU,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı
Çankaya - ANKARA / TURKEY

11549/1/2-2

—————
AMENDMENT NOTICE 2
FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ)
Sixth and seventh items of IFB No: DB.ATT.20 appeared in the Official Gazetes;
Issue No: 29495 and Record No: 8843/2/2-1 on October 7, 2015 and Issue No: 29497 and
Record No: 8843/2/2-2 on October 9, 2015 are updated as follows.
6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on
January 18, 2016 and must be accompanied by a security of 300.000,- Euros equivalent
(threehundredthousand Euros)
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),
SEFER KUL MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,
Çankaya - ANKARA / TURKEY
7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at
02:00 p.m. (local time) on January 18, 2016 at the offices of
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),
SEFER KUL MEETING ROOM,
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,
Çankaya - ANKARA / TURKEY
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi
yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No

: 4065

2) TaĢınmaza Dair Bilgiler:
a) Ġli

: Ġstanbul

b) Ġlçesi

: BeĢiktaĢ

c) Cinsi

: Arsa

d) Pafta No

: -

e) Ada No

: 25

f) Parsel No

: 77

g) Yüzölçümü

: 5.763,63 m²

h) Satılacak Hisse Oranı

: Tamamı

i) Halihazır

: BoĢ

j) Ġmar Durumu

: Ticaret + Konut Alanı

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
l) Adres (Cadde-Sokak-No) : DikilitaĢ Mah. YeĢil Çimen Sok.
3) Muhammen Bedeli

: 109.508.970.- TL

4) Geçici Teminatı

: 3.285.269,10 TL

5) Ġhale Tarihi ve Saati

: 13 Ocak 2016 - 13:00 Son teklif verme saati: 13:00

6) Ġhalenin Yapılacağı Yer

: Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu
Saraçhane/Ġstanbul

7) Ġhale Usulü

: 2886 Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı

8) Ġhale ġartnamesi

: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde

Teklif Usulü
ücretsiz görülebilir
FuatpaĢa Cad. No: 26 Mercan/ĠSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07
9) ġartname Bedeli

: 900.- TL

10) Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf
içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı
olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya
―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.)
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c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak
ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
d) Tüzel kiĢiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi
d-a) Tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de Ģubesi bulunmayan
yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca
veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
d-b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin (d-a)
’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
e) Tüzel kiĢiler için imza sirküleri,
e-a) Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı
tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosloğunca veya Türk
DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
e-b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin (e-a)
fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
f) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekaletnamelerinin
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ
olması gereklidir.)
g) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiĢ Geçici Teminat
h) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢim beyannamesi
11) Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale
Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını
ihale günü (13 Ocak 2016) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye
Encümeni’ne (Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ĠSTANBUL)
sıra numaralı alındı belgeleri karĢılığında telsim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten
sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
12) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. ġehzadebaĢı Cad. No: 25 34124 Fatih/ĠSTANBUL)
baĢvurmaları gerekmektedir.
13) Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
Ġlan olunur.
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TAġINMAZLAR SATILACAKTIR
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından, Türkiye ġeker Fabrikaları
A.ġ.’ye ait aĢağıda belirtilen taĢınmazlar;

SIRA
NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ĠHALE KONUSU
Afyonkarahisar ili, SinanpaĢa ilçesi, Bulca
Köyü, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704 ve
1213 no.lu parsellerdeki toplam 27.501 m2
yüzölçümlü Tarla vasıflı taĢınmaz
Ankara ili, Polatlı ilçesi, Ördekgölü Köyü,
810 no.lu parseldeki 30.000 m2 yüzölçümlü
Tarla vasıflı taĢınmaz
Ankara ili, Polatlı ilçesi, Sazılar Köyü, 1229
ve 1231 no.lu parsellerdeki toplam 13.200
m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taĢınmaz
Ankara ili, Polatlı ilçesi, Beylikköprü Köyü,
584 parseldeki 36.450 m2 yüzölçümlü Tarla
vasıflı taĢınmaz
Çanakkale ili, Biga ilçesi, Sakarya
Mahallesi, 191 ada, 2 ve 6 no.lu
parsellerdeki
toplam
4.671,54
m2
yüzölçümlü, ÖYK’nın 17.10.2012 tarihli ve
2012/155 sayılı Kararı ile imar değiĢikliği
onaylanan Konut Alanı ve Konut + Ticaret
Alanı imarlı taĢınmaz
Edirne ili, Merkez ilçesi, KiriĢhane
Mahallesi, 2242 ada, 1 no.lu parseldeki
11.250 m2 yüzölçümlü Tercihli Kullanım
Alanı imarlı taĢınmaz
Edirne ili, Havsa ilçesi, Hasköy Köyü, 513,
521, 522, 523, 524 ve 525 no.lu parsellerdeki
toplam 33.600 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı
taĢınmaz
NevĢehir ili, GülĢehir ilçesi, Hamzalı Köyü,
123 ada, 80 no.lu parseldeki 25.046,98 m2
yüzölçümlü Tarla vasıflı taĢınmaz
Samsun ili, ÇarĢamba ilçesi, Sarıcalı
Mahallesi, 797 ada, 3 no.lu parseldeki
8.068,77 m2 yüzölçümlü Konut DıĢı Kentsel
ÇalıĢma Alanı imarlı taĢınmaz
Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi,
1177 ada, 1 no.lu parseldeki 2.648,55 m2
yüzölçümlü Konut ve Konut + Ticaret imarlı
taĢınmaz
Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1178
ada, 1 no.lu parseldeki 6.032,85 m2 yüzölçümlü
Konut ve Konut + Ticaret imarlı taĢınmaz

GEÇĠCĠ
TEMĠNAT
TUTARI
(TL)

ĠHALE
ġARTNAMESĠ
BEDELĠ
(TL)

SON
TEKLĠF
VERME
TARĠHĠ

50.000

100

21.01.2016

50.000

100

21.01.2016

50.000

100

21.01.2016

50.000

100

21.01.2016

250.000

250

21.01.2016

250.000

250

21.01.2016

50.000

100

21.01.2016

5.000

100

21.01.2016

30.000

100

21.01.2016

200.000

100

04.02.2016

250.000

250

04.02.2016
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GEÇĠCĠ
TEMĠNAT
TUTARI
(TL)

ĠHALE
ġARTNAMESĠ
BEDELĠ
(TL)

SON
TEKLĠF
VERME
TARĠHĠ

12

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi, 1179
ada, 1 no.lu parseldeki 6.238,83 m2
yüzölçümlü Konut ve Konut + Ticaret imarlı
taĢınmaz

250.000

250

04.02.2016

13

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi,
1181 ada, 1 no.lu parseldeki 2.510,05 m2
yüzölçümlü Konut imarlı taĢınmaz

100.000

250

04.02.2016

14

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi,
1182 ada, 1 no.lu parseldeki 4.257,22 m2
yüzölçümlü Konut imarlı taĢınmaz

100.000

250

04.02.2016

15

Tokat ili, Turhal ilçesi, Celal Mahallesi,
1183 ada, 1 no.lu parseldeki 5.728,89 m2
yüzölçümlü Konut imarlı taĢınmaz

150.000

250

04.02.2016

16

Tokat ili, Turhal ilçesi, Dere Mahallesi, 1200
ada, 2 no.lu parseldeki 1.461,96 m2
yüzölçümlü Konut imarlı taĢınmaz

50.000

250

04.02.2016

17

Tokat ili, Turhal ilçesi, Seyfi Demirsoy
Mahallesi, 74 ada, 28 no.lu parseldeki 426
m2 yüzölçümlü Konut imarlı taĢınmaz

15.000

100

04.02.2016

18

Tokat ili, Turhal ilçesi, Seyfi Demirsoy
Mahallesi, 74 ada, 29 no.lu parseldeki 436
m2 yüzölçümlü Konut imarlı taĢınmaz

15.000

100

04.02.2016

19

Tokat ili, Turhal ilçesi, Seyfi Demirsoy
Mahallesi, 74 ada, 30 no.lu parseldeki 451
m2 yüzölçümlü Konut imarlı taĢınmaz

15.000

100

04.02.2016

20

Tokat ili, Turhal ilçesi, Seyfi Demirsoy
Mahallesi, 74 ada, 33 no.lu parseldeki 436
m2 yüzölçümlü Konut imarlı taĢınmaz

15.000

100

04.02.2016

21

Tokat ili, Turhal ilçesi, Seyfi Demirsoy
Mahallesi, 74 ada, 34 no.lu parseldeki 425
m2 yüzölçümlü, Konut imarlı taĢınmaz

15.000

100

04.02.2016

22

Tokat ili, Turhal ilçesi, Seyfi Demirsoy
Mahallesi, 74 ada, 35 no.lu parseldeki 425
m2 yüzölçümlü Konut imarlı taĢınmaz

15.000

100

04.02.2016

23

Tokat ili, Turhal ilçesi, Seyfi Demirsoy
Mahallesi, 74 ada, 36 no.lu parseldeki 466
m2 yüzölçümlü Konut imarlı taĢınmaz

15.000

100

04.02.2016

24

Tokat ili, Turhal ilçesi, Seyfi Demirsoy
Mahallesi, 74 ada, 37 no.lu parseldeki 461
m2 yüzölçümlü Konut imarlı taĢınmaz

15.000

100

04.02.2016

25

Tokat ili, Turhal ilçesi, Seyfi Demirsoy
Mahallesi, 74 ada, 42 no.lu parseldeki 460
m2 yüzölçümlü Konut imarlı taĢınmaz

15.000

100

04.02.2016

SIRA
NO

ĠHALE KONUSU
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üzerinde bulunan varlıklar ile birlikte, ―SatıĢ‖ yöntemi ve ―Pazarlık‖ usulü uygulanmak
suretiyle 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde
özelleĢtirilmek üzere ayrı ayrı olarak ihale edilecektir.
1 - Ġhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü
takdirde ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma
suretiyle sonuçlandırılabilir.
2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3 - Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale Dokümanı alınması ve
tekliflerin Ġdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme
günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım
Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.
4 - Ġhale Dokümanı bedelleri Ġdare’nin;
-

T.Halk

Bankası

A.ġ.

Kurumsal

ġubesi/ANKARA

nezdinde

bulunan

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri
Türk Lirası,
- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Kamu Kurumsal ġubesi/ ANKARA nezdinde bulunan
TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
-

T.Vakıflar

Bankası

T.A.O.

Merkez

ġubesi/ANKARA

nezdinde

bulunan

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak GiriĢim Grubu
(OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması yeterlidir) ile
hangi ihaleye iliĢkin doküman alınacağı belirtilecektir.
5 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peĢin veya vadeli
ödenebilmesi mümkündür. Ġhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;
Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Varlık SatıĢ SözleĢmesi imza tarihinde peĢin, bakiye anapara
borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eĢit
taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla
birlikte ödenecektir. Ġhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık SatıĢ SözleĢmesi imza
tarihinden itibaren yıllık %11 (yüzdeonbir) oranında basit faiz uygulanacaktır.
6 - ÖzelleĢtirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Ġdare ihaleleri
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe
kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin
sona ermesinden önce duyurulacaktır.
7 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
8 - Ayrıca (0 312) 585 84 61 - 585 80 25 - 585 81 64 - 585 83 49 - 585 84 87 numaralı
telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir.
Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ Çankaya 06600 ANKARA
Tel: 312 585 83 20

www.oib.gov.tr
11552/1-1
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TAġINMAZ MAL KĠRAYA VERĠLECEKTĠR
Üsküdar Belediye Başkanlığından:
Ġhaleye Konu TaĢınmazın;
Ġli
: Ġstanbul
Ġlçesi
: Üsküdar
Mahalle/Köyü
: Bulgurlu-Ünalan Mah.
Mevkii
: Ünalan Caddesi No: 15
Pafta, Ada, Parsel No
: 72/191-1, 2306, 11
Yüzölçümü
: 5255,10 m2
Cinsi / Niteliği
: Bilim Merkezi
Ġmar Plan Fonksiyonu : Kültürel Tesis Alanı
Muhammen Kira Bedeli : 250.000,00 TL + KDV (Aylık)
Geçici Teminat
: 90.000,00 TL
Ġhale Tarihi / Saati
: 31/12/2015 - 11:00
Ġhalenin Yapılacağı Yer : Üsküdar Belediye BaĢkanlığı, Belediye Encümen Salonu
Mimar Sinan Mah. Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 35 Üsküdar
ĠSTANBUL
AÇIKLAMALAR
1 - Ġhale Konusu ĠĢin Niteliği: ―Ġstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu-Ünalan Mahallesi,
72/191-1 pafta, 2306 ada, 11 parsel sayılı taĢınmaz üzerinde bulunan Üsküdar Belediyesi Ünalan
Bilim Merkezi’nin 30 yıl süre ile Mülkiyetin Gayri Ayni Hak (Üst Hakkı) tesis edilerek Eğitim,
Bilim, Spor, Sağlık, Sosyal ve Kültürel Hizmet amaçlı olarak donatılması ve iĢletilmesi iĢi‖
ihalesi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile, ilanda
belirtilen muhammen kira bedeli üzerinden 31/12/2015 tarihinde saat 11:00’de Üsküdar
Belediyesi Encümen salonunda toplanacak Komisyonca yapılacaktır.
2 - ġartname ve eklerinin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı: Ġhale Ģartnamesi ve diğer
evraklar mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir,
ücretsiz görülebilir. ġartname bedeli 5.000,00 TL’dir.
3 - Ġhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat: Ġhale Üsküdar Belediyesi Encümen Salonunda
Ġhale komisyonu huzurunda 31/12/2015 tarihinde saat 11:00 da yapılacaktır.
4 - Tahmini bedel ve geçici teminat miktarı: Aylık muhammen kira bedeli 250.000,00 TL +
KDV’dir. 90.000,00 TL tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu
alınacaktır.
5 - Ġsteklilerde aranacak belgeler:
5.1. Kanuni ikametgahı olması,
5.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
5.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
5.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan 2015 yılı içinde alınmıĢ, Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
(Türkiye’de Ģubesi bulunmayan Yabancı Tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel kiĢiliğinin
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ
olması gerekir.)
5.3.3. Ortak GiriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (5.3.1) ve (5.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır. Ortak
GiriĢimciler ihaleden sonra birlikte Ģirket kurabilirler. Ancak, Ġdareye karĢı, Ortaklar ve ġirket
ayrı ayrı sözleĢme ve Ģartnamelerin tamamından sorumludurlar. ġirket kurulması için Ġdarenin
onayının alınması mecburiyeti vardır.
5.4. Ġmza sirküleri/beyannamesi vermesi,
5.4.1. Gerçek kiĢi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
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5.4.2. Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de
Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
5.4.3. Ortak GiriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel
kiĢilerin her birinin (5.4.1) ve (5.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.5. Ġstekliler adına vekaleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza
beyannamesi vermesi. (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekaletnamelerinin
bulunduğu Ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ
olması gerekir.)
5.6. Yeterliliğe iliĢkin belgeler:
5.6.1. Ġhaleye girecek olan istekliler, son 5 yıl içerisinde en az 2.500.000,00 TL’lik Bilim
Merkezi kurulması veya iĢletilmesi, Bilgi EriĢim Merkezi kurulması veya iĢletilmesi veya en az
2.500.000,00 TL’lik kamuya veya özel sektöre yapılmıĢ olan yazılım hizmetine ait iĢ deneyim
belgesi veya sözleĢme ve faturalar ibraz edecektir. Ġstekliler bu belgeyi kendi adlarına
sunabilecekleri gibi, firmanın %50’sinden fazla hissesine sahip ortağına ait iĢ deneyim belgesini
de ibraz edebileceklerdir. Bu durumda isteklilerin iĢ deneyim belgesini sunacağı %50’sinden fazla
hissesine sahip ortağının en az bir yıldır ortak olduklarına dair durumu belgelendirmek
durumundadır. Bu belgenin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir veya
ticaret odası tarafından onaylı olması zorunludur.
5.6.2. Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden son üç
ay içerisinde alınmıĢ belge vermesi
5.6.3. S.G.K.’ya borcu olmadığına dair son bir ay içerisinde alınmıĢ belge vermesi,
5.6.4. Vergi Dairesi veya yeminli mali müĢavirlerce tasdikli son yıla iliĢkin bilanço ve
gelir gider tablosu vermesi,
5.6.5.7. maddede belirtilen miktarda geçici teminatın Belediye’ye yatırıldığına dair alındı
belgesi veya banka teminat mektubu vermesi,
5.6.6. Ġsteklilerin ortak giriĢim halinde, ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca
imzalanan ortaklık sözleĢmesi vermesi (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık
sözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleĢmesini Ģahsen
veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.)
5.6.7. Ġhale Ģartnamesinin Ġdareden satın alındığına dair makbuzun aslını vermesi,
5.6.8. Ġhaleye katılacak isteklilerin, Ģartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif
mektubunu, en geç 30/12/2015 ÇarĢamba günü saat 16:30’a kadar sıra numaralı alındılar
karĢılığında Üsküdar Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne vermesi Ģarttır.
6 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8 - Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Ġdaresinin saat ayarı esastır.
Ġlan olunur.
11532/1-1

—————

TAġINMAZ MALLAR SATILACAKTIR
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aĢağıda tabloda nitelikleri belirtilen taĢınmazlar
2886 sayılı Devlet Ġhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
Ġl-Ġlçe
Mahalle
Ġstanbul/
Üsküdar/
Çengelköy
Ġstanbul/
Üsküdar/
Çengelköy

Pafta
No

Ada
No

Parsel
No

Alanı
(m2)

Cinsi

185

2642

23

1.677,30

Arsa

184

908

18

501,37

Arsa

Ġmar
Durumu
Orta
Yoğunluklu
Konut Alanı
Ticaret Alanı

Muhammen
SatıĢ Bedeli

Geçici
Teminat
Bedeli

5.031.900,00
TL+KDV

155.000,00
TL

31.12.2015 10:00

4.512.330,00
TL+KDV

140.000,00
TL

31.12.2015 10:30

Ġhale
Tarihi

Ġhale
Saati
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2 - Ġhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 31.12.2015 tarihinde PerĢembe günü
sırası ile saat 10.00 - 10:30’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.
3 - TaĢınmaz mal satıĢ Ģartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’nden
görülebilir ve 500,00-TL (BeĢyüztürklirası) ücret karĢılığında satın alınabilir.
4 - ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI
a) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,
b) Geçici teminat; Ġstekliler söz konusu gayrimenkulün satıĢ ihalesine katılabilmek için
satın alacakları taĢınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat
veya banka teminat mektubu vereceklerdir.
c) Ġhale uhdesinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden %6 Kesin Teminat Bedeli
alındıktan sonra, Geçici Teminat Bedeli iade edilir.
d) Ġhaleye iĢtirak edecekler bedeli karĢılığında Ģartname satın almak zorundadır.
e) Ġhale dosyasının (Ģartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını
vermesi.
f) Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname.
g) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kiĢiler için),
h) Ġhalenin yapılmıĢ olduğu yıl içerisinde alınmıĢ Ġkametgah Belgesi (Gerçek kiĢiler için)
i) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi
j) Tüzel kiĢi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ
olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu
Vergi Dairesi ve numarası,
k) Ġsteklilerin Ģirket olması halinde Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter
tasdikli ortak giriĢim beyannamesi
l) Tüzel kiĢi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza
beyannamesi veya imza sirküleri
m) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya
iliĢkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
n) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi
bir engelleyici hüküm bulunmaması koĢullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye
iĢtirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel
finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler
idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek
zorundadır.
5 - Ġhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri
ödemek alıcıya aittir.
6 - TaĢınmazın satıĢ ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve Ģartnamede
belirtilen belgeler ile birlikte satıĢ Ģartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak
31.12.2015 tarihinde PerĢembe günü saat 09.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve Ġstimlak
Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karĢılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla
veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon
(TRT) Ġdaresinin saat ayarı esastır.
7 - Ġhale bedeli peĢin tahsil edilecektir.
8 - Ġhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi
yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Ġlan olunur.
11533/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Türk Standardları Enstitüsü Kırşehir Temsilciliğinden:
AĢağıda unvanı, belge numarası ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut
sözleĢmeleri fesih edildiğinden mevcut TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin
kalmadığı, hizmet yeriyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢın
haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuĢturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı
duyurulur.
Belge No

Fesih
Tarihi

TS 12534

40-HYB-140

04.09.2015

TS 11939

40-HYB-2086

04.08.2015

TS 12498TS 12749

40-HYB-2086

01.06.2015

TS 10079

40-HYB-80

04.09.2015

TS 12531

40-HYB-l14

03.10.2015

TS 12664-1

40-HYB-103

04.12.2015

FĠRMA TALEBĠ

TS 12255

40-HYB-97

23.03.2015

FĠRMA TALEBĠ

TS 11939

40-HYB-112

04.08.2015

EKREM KOÇ KOÇ ISI

TS 10079

40-HYB-95

03.10.2015

GARANTĠ SOĞUTMA
RAMAZAN ERĠK
KAMAN BELEDĠYESĠ
PETROL OFĠSĠ BAYĠ
OLGUN PETROL
AKARYAKIT TÜP BAYĠĠ
SOLDAMLI PETROL NAKL.
ĠTH. ĠHR. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
ġĠRĠNSAN YEMEK TURĠZM
TAġ. ĠġL. TĠC. LTD. ġTĠ.
ġTM ġEREFOĞLU TARIM
MAK. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
HACIBEKTAġ ġUBESĠ
VEKTÖREL HAġERE
ĠLAÇLAMA TĠC. SAN. LTD.
ġTĠ.

TS 12355TS 10079
TS 12820TS 11939

40-HYB-37
40 HYB-46

26.06.2015
26.06.2015

40-HYB-124

01.06.2015

TS 11939

40-HYB-17

06.05.2015

FĠRMA TALEBĠ

TS 11939

40-HYB-82

24.03.2015

FĠRMA TALEBĠ

TS 12257

40-HYB-73

28.02.2015

YENĠLEME
YAPTIRMAMASI

TS 12658

40-HYB-2093

04.09.2015

YENĠLEME
YAPTIRMAMASI

TS 8358

40-HYB-2078

06.02.2015

FĠRMA TALEBĠ

YASEMĠN DAYIOĞLU

TS 8985

40-HYB-2098

04.12.2015

YENĠLEME
YAPTIRMAMASI

Firma Unvanı
ABDURRAHMAN BAġAK BAġAK MAKĠNA
AKDENĠZ GRUP PETROL
ÜR. SAN. VE TĠC.
ALFA BĠLGĠ ĠġL. SĠSTEM VE
YAZILIM TĠC. LTD. ġTĠ.
BARLAS SOĞUTMA ġEVKĠ
BARLAS
ÇALIġKAN TARIM MAK.
SAN. ĠSMET ÇALIġKAN
ÇAM OĞULLARI
VETERĠNERLĠK SAN. TĠC.
LTD. ġTĠ.
ÇEL-AS ASANSÖR-DAVUT
ÇELĠK
DAMLA NAKL. PET. ĠNġ.
TĠCARET LTD. ġTĠ.

Belge
Konusu

—— • ——

Fesih Nedeni
YENĠLEME
YAPTIRMAMASI
YENĠLEME
YAPTIRMAMASI
YENĠLEME
YAPTIRMAMASI
YENĠLEME
YAPTIRMAMASI
YENĠLEME
YAPTIRMAMASI

YENĠLEME
YAPTIRMAMASI
YENĠLEME
YAPTIRMAMASI
FĠRMA TALEBĠ
FĠRMA TALEBĠ
YENĠLEME
YAPTIRMAMASI

11539/1-1

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Belediye Meclisimizin 05/11/2015 tarih ve 580 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 26/11/2015 tarih ve 2405 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut
Ġlçesi, Yapracık Mahallesi, EskiĢehir Yolu Kuzeyi iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Teklifi" 21/12/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.
11505/1-1
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Maliye Bakanlığından:
DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU
I - SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER:
Maliye Bakanlığı taĢra teĢkilatında (Defterdarlıklarda) çalıĢtırılmak üzere sınavla 50
Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı GiriĢ Sınavına, 5-6 Temmuz 2014 veya 4-5 Temmuz
2015 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP39, KPSSP40, KPSSP42, KPSSP56 ve
KPSSP118, puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan almıĢ olan adaylar baĢvuruda
bulunabilecektir.
Adaylar baĢvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için
aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.
Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla yirmi katı kadar aday giriĢ sınavının yazılı
bölümüne; en fazla dört katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek
adaylara iliĢkin liste, puanı en yüksek adaydan baĢlamak suretiyle düzenlenecektir.
Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriĢ sınavına çağrılacaktır.
II - SINAV TARĠHĠ VE YERĠ:
a) GiriĢ sınavının yazılı bölümü 20/3/2016 tarihinde (Pazar günü) Ankara’da yapılacaktır.
b) GiriĢ sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriĢ
yerleri ve saati; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve
Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce
ilan edilecektir. Personel Genel Müdürlüğü Sınav Bilgi Sistemi üzerinden sınava giriĢ belgesi
alınabilecektir. Adaylara ayrıca sınava giriĢ belgesi gönderilmeyecektir.
c) Yazılı sınavda baĢarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine iliĢkin yazı, sınav
tarihinden yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda baĢarılı olanların listesi Maliye
Bakanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü internet sayfalarında duyurulacaktır.
III - SINAVA BAġVURU ġARTLARI:
GiriĢ sınavına katılmak isteyenlerde son baĢvuru tarihi (26/2/2016) itibarıyla aĢağıdaki
Ģartlar aranır.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları
taĢımak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve
idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtiçindeki veya yurtdıĢındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’den, bu duyurunun ―I-SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER‖ bölümünde belirtilen
puan türlerine göre yeterli puanı almıĢ olmak,
ç) 2016 Yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeĢ yaĢını doldurmamıĢ olmak
(1/1/1981 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuĢ olmak),
d) BaĢvuruyu süresi içerisinde yapmıĢ olmak.
Ancak, 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının
Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında, lisans öğrenimlerini
2/8/2013 tarihinden önce bitirenlerden otuzbeĢ yaĢ Ģartı aranmayacaktır. Bu kapsamda baĢvuruda
bulunmak isteyenler, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, baĢvurularını elden veya posta
yoluyla yapacaklardır.
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IV - SINAV BAġVURUSU:
a) BaĢvurular 15/2/2016 tarihinde baĢlayıp 26/2/2016 tarihinde saat 17.30'da sona
erecektir.
b) GiriĢ sınavına baĢvuru, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) veya Personel Genel
Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Ancak, istenmesi halinde belirtilen internet sayfalarında yayımlanacak olan BaĢvuru Formu
doldurularak elden veya posta yoluyla da baĢvuru yapılabilir.
c) Bakanlık veya Personel Genel Müdürlüğü internet sayfası üzerinden elektronik baĢvuru
yapanların, BaĢvuru Formunun imzalı bir örneğini bu duyuruda yer alan ―ĠletiĢim Bilgileri‖nde
belirtilen adrese veya sınav günü, sınav baĢlamadan önce sınav salon yetkilisine teslim etmeleri
zorunludur.
ç) Elden veya posta yoluyla baĢvuruda bulunmak isteyenler doldurdukları BaĢvuru
Formunu baĢvuru süresi içerisinde, en geç 26/2/2016 tarihi mesai saati sonuna kadar (Saat 17.30),
bu duyuruda yer alan ―ĠletiĢim Bilgileri‖nde belirtilen adrese teslim etmek veya Bakanlık Genel
Evrakına ulaĢtırmak zorundadırlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaĢmayan
baĢvurular iĢleme konulmayacaktır.
V - SINAV ġEKLĠ VE SINAV KONULARI:
GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aĢamada yapılacaktır. Yazılı sınavda baĢarılı
olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. GiriĢ sınavının yazılı bölümü test usulünde tek
oturumda gerçekleĢtirilecektir.
Sınav konuları aĢağıdaki gibidir:
1 - Yazılı sınav konuları;
a) Ġktisat Grubu:
1) Mikro iktisat,
2) Makro iktisat.
b) Maliye Grubu:
1) Kamu maliyesi,
2) Maliye politikası.
c) Hukuk Grubu:
1) Anayasa hukuku,
2) Medeni hukuk (BaĢlangıç-kiĢiler hukuku-eĢya hukuku),
3) Ġdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,
4) Borçlar hukuku (Genel hükümler),
5) Ticaret hukuku (BaĢlangıç),
6) Ceza hukuku (Genel hükümler).
ç) Muhasebe Grubu:
1) Genel muhasebe.
Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her
konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.
2 - Sözlü sınav konuları:
Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
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GiriĢ sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartıĢılmasına, değerlendirilmesine,
yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.
VI - DEĞERLENDĠRME:
a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavı baĢarmıĢ sayılmak için
her konu grubundan en az elli puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiĢ puan olması
Ģarttır.
b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:
Adaylar bu duyurunun, ―V - SINAV ġEKLĠ VE SINAV KONULARI‖ baĢlıklı
bölümünün, sözlü sınav konularının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için
onar puan üzerinden değerlendirilir.
Sözlü sınavı baĢarmıĢ sayılmak için komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz üzerinden
verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiĢ olması zorunludur.
GiriĢ sınavını baĢarmıĢ sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az yetmiĢ
puan alınması zorunludur. GiriĢ sınavında baĢarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının
ortalaması baĢarı sırasını oluĢturur.
En yüksek puandan baĢlamak üzere baĢarı sırasına göre 50 aday asıl, en fazla 25 aday
yedek olarak belirlenerek ilan edilecektir. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve
giriĢ sınavına baĢvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.
GiriĢ sınavında yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak asıl veya yedek olarak
belirlenmeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez.
VII - YAZILI SINAV SORULARININ ĠLANI, YAZILI SINAV SONUÇLARININ
DUYURULMASI VE YAZILI SINAV SONUÇLARINA ĠTĠRAZ:
a) Sınav soruları ve cevap anahtarı Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr)
internet adresinde Sınavı takip eden üç iĢ günü içinde ilan edilecektir.
b) Sorulara, ilanı takip eden yedi gün içinde Maliye Bakanlığında olacak Ģekilde yazılı
olarak itiraz edilebilir. Ġtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç
on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
c) Sınav sonuçları, Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğü
(www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
ç) Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içinde Maliye
Bakanlığında olacak Ģekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. Ġtiraz bu sürenin bitiminden itibaren,
sınav komisyonu tarafından en geç on gün içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.
VIII - GÖREV YERLERĠ:
GiriĢ sınavında baĢarılı olarak atanmaya hak kazananlar, mesleki temel eğitimlerini
tamamladıktan sonra aĢağıda belirtilen Ġl Defterdarlıklarında, defterdar emrine veya
Defterdarlıklar merkez ve ilçe birimlerine, karĢılarında gösterilen kadro sayısıyla sınırlı olmak
üzere atanacaklardır. Atama iĢlemi; GiriĢ sınavı ve mesleki temel eğitim notlarının aritmetik
ortalaması, aile birliği, sağlık veya engellilik durumu ile tercihleri de dikkate alınarak hizmet
gereklerine göre gerçekleĢtirilecektir. Ancak, bu iĢlem sonucunda da duyurulan görev yerlerinin
doldurulamaması halinde yerleĢtirme, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer DeğiĢtirme Suretiyle
Atanmalarına ĠliĢkin Yönetmelik eki 1 sayılı cetveldeki görev yerleri sıralaması ile belirtilen
aritmetik not ortalaması esas alınarak sonuçlandırılacaktır.
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Defterdarlık birimlerinde görevlendirilen Defterdarlık Uzman Yardımcılarının atandıkları
ilde beĢ yıl çalıĢmaları zorunludur. Ataması yapılan Defterdarlık Uzman Yardımcıları beĢ yıllık
süre zarfında atandıkları yerin dıĢında baĢka bir yerde, tedviren, vekaleten veya geçici olarak
görevlendirilemezler.
Görev yapılacak iller ve kadro sayıları;
Kadro
Ġli

Kadro

Kadro
Ġli

Sayısı

Kadro

Sayısı

Ġli

Sayısı

Ġli

Sayısı

Ağrı

2

Çanakkale

2

Hatay

2

Sivas

1

Artvin

2

Denizli

2

Iğdır

1

ġanlıurfa

2

Aydın

2

Diyarbakır

3

Karabük

1

ġırnak

1

Ardahan

1

Düzce

1

Malatya

2

Tokat

1

Bitlis

2

Erzurum

3

Mardin

2

Van

2

Burdur

1

EskiĢehir

2

MuĢ

2

Yalova

1

Bursa

4

GümüĢhane

1

Sakarya

1

Yozgat

1

Batman

1

Hakkari

1

5

IX - DĠĞER HUSUSLAR:
a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında
bulunduracaktır.
b) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi asıllarının sözlü sınav öncesinde
Personel Genel Müdürlüğüne ibrazı zorunlu olduğundan, bir örneği onaylanarak alınacak ve aslı
ilgiliye iade edilecektir.
c) GiriĢ sınavını kazananlardan baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa
dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.
ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet
BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
d) 26/2/2016 tarihi mesai saati (17:30) sonuna kadar ulaĢmayan baĢvurular dikkate
alınmayacağından, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluĢabilecek diğer
aksaklıkları göz önüne alarak, baĢvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.
Ġlan olunur.
ĠletiĢim Bilgileri:
Adres:
Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Sınav Hizmetleri ġubesi 3. Kat Oda No: 308
Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55 - 415 21 14
Faks : 0 (312) 425 04 43 - 424 06 39
11471/1-1
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Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:
* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 sayılı Kanunu ve bu
kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.
* Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki Ģartları
taĢımaları gerekmektedir.
* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri ―baĢvuru
formundan‖ doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet
fotoğraf ile birlikte;
1 - Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalıĢma-yayınlarını doçentlik
belgesi, özgeçmiĢ ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen
baĢvuracaklardır.
2 - Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalıĢma-yayınlarını doçentlik
belgesi, özgeçmiĢ ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen
baĢvuracaklardır.
3 - Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora
diploması, bilimsel çalıĢma-yayınlarını, özgeçmiĢ ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere
Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir.
Genel Açıklamalar
1 - Ġlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması Ģarttır.
2 - BaĢvuran adayların koĢullarının sonradan uygun olmadığının anlaĢılması halinde
atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
3 - Bir adayın sadece bir kadroya baĢvurma imkânı vardır.
4 - Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte
ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.
5 - BaĢvuru evrakları iade edilmeyecektir.
6 - Erkek adayların askerlik durum belgesini baĢvuru evraklarına eklemeleri
gerekmektedir.
7 - Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.
8 - Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, Ġlgili birimler tarafından
Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.
• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70
(yetmiĢ) puan almıĢ olmak gerekmektedir.
• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat
tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
Son Müracaat Tarihi : 04/01/2016 mesai bitimine kadardır.
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Kadro
Kadro
No
Unvan
Der. Bölüm/Anabilimdalı
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
Yardımcı
Klinik Bilimleri/
254
3
Doçent
Ortodonti
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ

Adet

Sayfa : 35
Ġlan Açıklaması

1

723

Doçent

3

Tarih/Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi

1

103

Yardımcı
Doçent

1

Tarih/Eskiçağ Tarihi

1

Atatürk Ġlkeleri ve Türkiye
Cumhuriyeti
Tarihinde
doçentlik ünvanını almıĢ olmak
ve Türkiye Cumhuriyetinin
sosyal ve iktisadi tarihi
alanında çalıĢmaları bulunmak.
Tarih anabilim dalında doktora
yapmıĢ olmak ve Eskiçağ'da
UĢak ve çevresiyle ilgili
çalıĢmaları olmak.

SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
79

343

Yardımcı
Doçent

Yardımcı
Doçent

1

1

Beden Eğitimi ve Spor
Eğitimi/ Beden Eğitimi
ve Spor Eğitimi

1

Engelliler ve egzersiz üzerine
çalıĢmaları olmak.

Antrenörlük
Eğitimi/Antrenörlük
Eğitimi

1

Spor Sağlık Bilimleri anabilim
dalında doktora derecesine
sahip
olmak,
vibrasyon,
elektromiyografi, biyomekanik
ve izometrik testlerle ilgili
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ
940

Doçent

2

Radyo Televizyon ve
Sinema/Sinema

1

175

Yardımcı
Doçent

5

Halkla ĠliĢkiler ve
Reklamcılık/Halkla
ĠliĢkiler

1

Sinema alanında doçentlik
unvanı almıĢ olmak.
Doktorasını Halkla ĠliĢkiler
anabilim dalında yapmıĢ olmak
ve
kurum
içi
iletiĢim
konusunda çalıĢması olmak.

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

812

Doçent

3

Kamu
Yönetimi/Yönetim
Bilimleri

1

587

Yardımcı
Doçent

3

Maliye/Bütçe ve
Mali Planlama

1

1

Ġlköğretim/Ġlköğretim
Matematik Eğitimi

1

3

Eğitim Bilimleri/
Eğitim Yönetimi,
TeftiĢi, Planlaması ve
Ekonomisi

1

Kamu
Yönetimi
alanında
doçentlik ünvanı almıĢ olmak.
Yönetime halkın katılımı ve
kamu politikalarının uygulanması
konularında çalıĢmalar yapmıĢ
olmak.
Maliye anabilim dalında doktora
yapmıĢ olmak. Ekolojik riskleri
azaltmada çevresel vergilerin
etkisi
üzerine
çalıĢması
bulunmak.

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
144

Yardımcı
Doçent

300

Yardımcı
Doçent

Ġlköğretim matematik öğretmenlerinin öz düzenleme süreçleri
üzerine çalıĢma yapmıĢ olmak.
Eğitim yönetimi ve denetimi
alanında doktora yapmıĢ ve
yükseköğretim alanında çalıĢmıĢ
olmak.
11273/1-1
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48.
Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1 - BaĢvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (OnbeĢ) gündür.
2 - Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
5772 sayılı Kanunla değiĢik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koĢulları sağlamıĢ
olmaları gerekir.
3 - Eksik belge ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler
müracaat edemez.
5 - Tıp Fakültesi ve DiĢ Hekimliği Fakültesine baĢvuranlar, atanmaları halinde varsa
muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluĢlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum
dıĢında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi
taahhüt etmiĢ sayılırlar.
6 - 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değiĢiklik yapılmasına dair 5772 sayılı Kanun uyarınca
Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Genel Kulunca
19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri
Yönergesine uygun olmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
DOÇENT kadrolarına baĢvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların
Personel
Dairesi
BaĢkanlığına
Ģahsen
verecekleri
baĢvuru
dilekçesi
ekinde
(http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);
* ÖzgeçmiĢ,
* Yayın Listesi,
* (2) iki adet fotoğraf,
* Nüfus cüzdanı sureti,
* Doçentlik belgesi,
* Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu.
(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)
* Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar için (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi)
çalıĢtığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.
Adayların ayrıca özgeçmiĢ, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalıĢma ve
yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi
BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
BAġVURU TARĠHLERĠ:
BaĢlangıç Tarihi : 21.12.2015
BitiĢ Tarihi
: 04.01.2016
BĠRĠM

BÖLÜM

Gazi
Eğitim
Fakültesi

Güzel
Sanatlar
Eğitimi

ABD

Resim-ĠĢ
Eğitimi

UNVAN

Doçent

DERECE ADET

1

1

AÇIKLAMA
Tasarım alanında doçentliğini
almıĢ olmak ve Sahteciliğe
karĢı geliĢtirilmiĢ kıymetli
belge
tasarımı
alanında
çalıĢmaları olmak.
11447/1-1
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİK
— Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1

TEBLİĞ
— Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler

2

NOT: 20/12/2015 tarihli ve 29568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Milletlerarası
Andlaşmalar yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

13
16
29
39

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

