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YÖNETMELİKLER
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAL VE HİZMET SATIŞ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketinin
işlerinin karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda serbest rekabet ortamı göz önüne alınarak,
en iyi şekilde ve uygun şartlarla ekonomik gereklere uygun yapılmasını sağlayacak esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketinin mal ve
hizmet satış ile kiraya verme işlerini kapsar.
(2) Aşağıda belirtilen hususlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:
a) Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklarının
birbirlerinden temin edecekleri her çeşit mal ve hizmet ile bu teşekküllerin vasıtaları ile yapılan
taşımaları.
b) Devlet daireleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile benzeri
diğer kuruluşlar, üniversiteler, kamu bilimsel araştırma kurumları, hayır kurumları, kamu yararına çalışan dernek ve kuruluşlara yapılan mal ve hizmet satışları ile kiraya verme işleri.
c) Her türlü su, oksijen, elektrik ve ısı verilmesi işleri.
ç) Tabii afet, kaza ve benzeri haller ile mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde İdarenin yapacağı işler.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketinin
Ana Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Firma: İdare ihalelerine katılan istekli, iştirakçi veya teklif sahiplerini,
b) Genel Müdür: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürünü,
c) Hizmet: Bakım, onarım, revizyon ve modernizasyon, mühendislik ve danışmanlık
niteliğindeki işleri,
ç) İdare: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketini,
d) İhale: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarla işin istekliler arasından seçilecek
biri üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden
önceki işlemleri,
e) Komisyon: 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen komisyonları,
f) Mal: Her türlü ürün, emtia, taşınmaz ve taşınır malları,
g) Müşteri: İdareden mal ve hizmet alımında bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,
ğ) Şartname: Yapılan işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeyi,
h) Satım ünitesi: Pazarlama Dairesi Başkanlığını,
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ı) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
i) Ünite: Daire başkanlıklarını, fabrika müdürlüklerini ve diğer birimleri,
j) Yönetim Kurulu: İdarenin en yüksek karar organını,
k) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan firma veya kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
İlkeler
MADDE 5 – (1) İdarenin ilgili birimleri, yapılan satışlarda saydamlığı, eşit muameleyi,
güvenilirliği, gerektiğinde gizliliği, satışların uygun koşullarda ve zamanında yapılmasını ve
kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
(2) İdare 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından,
ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğini yapmakta veya ihale usulünü değiştirmekte
serbesttir.
(3) Satım ünitesi satacağı malzemenin, ihale edeceği işin piyasadaki fiyat hareketlerini
takip etmekle ve sağlıklı araştırmalar yapmakla yükümlüdür.
(4) Satım ünitesi rekabetin sağlanması için mümkün olduğunca çok sayıda teklif temin
etmeye yönelik duyuruda bulunmakla yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonların Teşkili ve Görevleri
Satış ve ihale komisyonları
MADDE 6 – (1) Satış ve ihale komisyonlarına iştirak edecekler aşağıda belirtilmiştir;
a) Başkan olarak Pazarlama Dairesi Başkanı, satışa konu iş ile ilgili ünitenin başkanı
ya da müdürü, Pazarlama Dairesi Başkanlığının konu ile ilgili şube müdürü, satışa konu iş ile
ilgili ünitenin başkanı ya da müdürünün görevlendirdiği bir personel, Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevlendireceği şube müdürü, olmak üzere en az beş asil üyeden oluşur.
b) Asil üyelerin yokluğunda, her ihale dosyasına münhasır olarak yedek başkan ve yedek üyeler yukarıda belirtilen üniteler dikkate alınarak Pazarlama Dairesi Başkanının önerisi
ve ihale yetkilisinin onayı ile belirlenir.
c) Satış ve ihale konusu ile ilgili olarak Pazarlama Dairesi Başkanlığınca bir raportör
görevlendirilir.
ç) Pazarlama Dairesi Başkanı gerekli gördüğünde ihale ile ilgili ihale komisyonunda
yer almayan bir başka daire başkanını veya yokluğunda şube müdürünü, ihale yetkilisinin onayını almak suretiyle ihale komisyonuna üye olarak dâhil edebilir.
(2) Satış ve ihale komisyonları eksiksiz toplanır. Komisyonlara asil üyelerin katılması
esastır. Ancak, başkan ve üyelerin izinli, raporlu ve geçici görevli bulunmaları halinde yerine
yedek üyeler katılır.
Özel komisyonlar ve teknik inceleme alt komisyonları
MADDE 7 – (1) Özellik gösteren ihalelerin yapılabilmesi için, gerektiğinde Genel Müdür onayıyla geçici olarak özel bir komisyon kurulabilir.
(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde ihale komisyonu başkanınca gerek duyulursa, ihale
komisyonu başkanının önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile teknik inceleme alt komisyonları
kurulabilir.
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(3) Teknik inceleme alt komisyonları aşağıdaki esaslara göre çalışır:
a) Teknik inceleme alt komisyonu biri başkan olmak üzere en az 3 uzman personelin
katılımıyla oluşturulur.
b) Teknik inceleme alt komisyonunca tamamlayıcı belge veya bilgiye ihtiyaç duyulması
durumunda, bu husus bir ara rapor ile ihale komisyonuna intikal ettirilir. İhale komisyonunun
bu doğrultuda vereceği ara karar dikkate alınarak satım ünitesince ihaleye iştirak eden teklif
sahibinden 3 iş gününden az olmamak üzere makul bir süre içinde tamamlaması istenir.
c) Tamamlayıcı belge ve bilgiden anlaşılması gereken, var olan belge ya da bilgi konusunda oluşan tereddüdün giderilmesine yönelik açıklayıcı belge veya bilgi istenilmesidir.
ç) Teknik inceleme alt komisyonunca hazırlanan teknik rapor, teknik inceleme alt komisyonunun üyelerinin her birinin adı, soyadı ve unvanları yazılarak imzalanır. Üyeler çekimser
oy kullanamazlar. Rapora muhalif olan üye gerekçesini yazılı ve imzalı olarak, raporun tamamlanıp imzalandığından en geç 1 iş günü içinde ihale komisyonuna intikal ettirir.
İhale komisyonlarının toplanması ve kararların alınması
MADDE 8 – (1) İhale komisyonu, satım ünitesince hazırlanan gündemle toplantıya
çağrılır. Gündemde toplantının yapılacağı yer, gün ve saat ile görüşülecek konular belirtilir.
Gündemler tarih ve sıra numarası ile bir dosyada saklanır. Gerekli incelemeyi yapabilmeleri
için, ihale işlem dosyasının bir örneği, ilanı izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine
verilir.
(2) İhale komisyonu üye tam sayısı ile toplanır.
(3) İhale komisyon kararları çoğunlukla alınır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Karara
muhalif olan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
(4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve
üyelerin adı, soyadı ve görevleri de belirtilip imzalanır.
Kararların onayı
MADDE 9 – (1) İhale komisyonu gerekçeli kararını onaya sunar. Onaya sunulan komisyon kararları ekine, ihale dosyası ve konuyla ilgili bütün belge ve yazışmalar konulur.
(2) Kararda, isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
(3) Onay yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçelerini açıkça belirtip iptal eder.
İhale, onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(4) İhale dosyasının ihale yetkilisi, yetki limitlerine göre satım ünitesinin bağlı bulunduğu Genel Müdür yardımcısı veya Genel Müdür veya Yönetim Kuruludur. Buna göre;
a) İhalenin parasal tutarı satım ünitesinin bağlı bulunduğu Genel Müdür yardımcısının
parasal yetki tutarının içindeyse, ihale komisyon kararı ihale yetkilisi sıfatıyla ilgili Genel Müdür yardımcısınca onaylanır.
b) İhalenin parasal tutarı Genel Müdürün parasal yetki tutarının içindeyse, ihale komisyon kararı satım ünitesinin bağlı bulunduğu Genel Müdür yardımcısının uygun görüşü alınıp
ihale yetkilisi sıfatıyla Genel Müdür tarafından onaylanır.
c) İhalenin parasal tutarı Yönetim Kurulunun parasal yetki tutarının içindeyse, ihale
komisyon kararı satım ünitesinin bağlı bulunduğu Genel Müdür yardımcısı ve Genel Müdürün
uygun görüşü alınıp ihale yetkilisi sıfatıyla Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri, İhale Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
Şartnameler ve Sözleşmeler, İlanlar ve Teminatlar
İhale usulleri
MADDE 10 – (1) 2 nci maddede belirtilen işlerin ihaleleri satım ünitesinin önerisi ve
ihale yetkilisinin onayı ile aşağıdaki usullere göre yapılır:
a) Açık ihale usulü,
b) Açık artırma usulü,
c) Sınırlı teklif alma ihale usulü,
ç) Pazarlık usulü.
(2) Bir ihalede bu usullerden biri veya birkaçı birden uygulanabilir.
Açık ihale usulü
MADDE 11 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık
ihale usulünde ihale duyurusu ilân yoluyla yapılır.
(2) Açık ihale usulünde teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubu
ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılma şartı olarak istenen bütün belgeler bir
zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata açık adresi,
teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan
yeri istekli tarafından kaşelenir ve imzalanır. Teklif mektubunda, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun
olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması ve teklif sahibinin
adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
(3) Teklif zarfları ihale ilânında belirtilen ihale gün ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İdarenin evrak kayıt şefliğine verilir. Evrak kayıt şefliğince zarfların üzerine
kayıt numarası yazılıp teklifin alındığı saat yazılır. İhale saatinden sonra verilen teklifler kabul
edilmez ve açılmaksızın teklif sahibine iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile
de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar İdarenin evrak kayıt şefliğine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış
zamanı bir tutanakla tespit edilir.
(4) Teklif zarflarının alınmasından sonra ihale komisyonunca teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı düzenlenir. Tutanakta aşağıdaki hususlar bulunur:
a) İhalenin tarihi,
b) İhalenin konusu,
c) Teklifte bulunanların isim veya unvanları,
ç) Teklife ilişkin İdarece verilen kayıt tarihi ve numaraları,
d) Verilen teminatların cins ve tutarları,
e) Üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme bulunan tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu,
f) Değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu ve reddedilme
sebebi,
g) Komisyon üyelerinin adı, soyadı, unvanı ve imzaları.
(5) İhale komisyonunca, ihale ilânında belirtilen saatte kaç teklif mektubu verilmiş olduğu teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ile tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Zarflar, hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre
açılır.
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(6) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. İkinci fıkrada belirtilen
kriterlere uygun olmayan zarflar teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ile belirlenir ve
değerlendirmeye alınmaz.
(7) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların
usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Şartnamede belirtilen belgeleri eksik veya teklif
mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ile tespit edilir. Zarfları açılan istekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere
ilişkin hazırlanan teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ihale komisyonunca imzalanır.
Teklifler ihale komisyonunca nihai olarak değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
(8) İhale şartnamesinde başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve
bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu eklerinden herhangi birinin isteklilerce
sunulmaması halinde eksik belgeler ve ekleri tamamlatılamaz. Ancak;
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak
üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması
kaydıyla tereddüt oluşturacak kısımların açıklanmasına yönelik bilgi veya belgeler,
b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgelerin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
ihale Komisyonunca tamamlattırılabilir.
c) Bu çerçevede tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak isteklilere yazılı olarak üç iş gününden aşağı olmamak üzere
makul bir tamamlama süresi verilir. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin verilen süre
içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde
bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibariyle ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi
halinde kabul edilir.
ç) Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
(9) İhale komisyonu bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin
iptal edilmesi halinde bütün isteklilere hemen yazılı olarak bildirilir. İdare bütün tekliflerin
reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Açık artırma usulü
MADDE 12 – (1) Açık artırma usulü, isteklilerin ihale komisyonu önünde teklif ettikleri
fiyatları duyarak o fiyata karşı daha yüksek teklifte bulunmaları yoluyla yapılan ihale usulüdür.
Açık artırma usulünde ihale duyurusu ilan yoluyla yapılır.
(2) Aşağıda belirtilen işler açık artırma usulü ile ihale edilebilir:
a) İhale yetkilisi tarafından uygun görülen işler,
b) Diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde, tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde
olan veya herhangi bir nedenle ihalesi sonuçlandırılamayan işler.
(3) İsteklilerce geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılma şartı olarak istenen
bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır.
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenir ve imzalanır.
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(4) Zarflar ihale ilânında belirtilen ihale gün ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar
karşılığında İdarenin evrak kayıt şefliğine verilir. Evrak kayıt şefliğince zarfların üzerine kayıt
numarası yazılıp zarfın alındığı saat yazılır. İhale saatinden sonra verilen zarflar kabul edilmez
ve açılmaksızın teklif sahibine iade edilir. Zarflar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek zarfların ihale saatine kadar İdarenin evrak kayıt şefliğine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı
bir tutanakla tespit edilir.
(5) Zarfların alınmasından sonra ihale komisyonunca zarf açma ve belge değerlendirme
tutanağı düzenlenir. Tutanakta aşağıdaki hususlar bulunur:
a) İhalenin tarihi,
b) İhalenin konusu,
c) İhaleye iştirak edenlerin isim veya unvanları,
ç) Zarfa ilişkin İdarece verilen kayıt tarihi ve numaraları,
d) Verilen teminatların cins ve tutarları,
e) Değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu ve reddedilme
sebebi,
f) Komisyon üyelerinin adı, soyadı, unvanı ve imzaları.
(6) İhale komisyonu zarfları alınış sırasına göre inceler. Üçüncü fıkrada belirtilen kriterlere uygun olmayan zarflar, zarf açma ve belge değerlendirme tutanağı ile belirlenir ve değerlendirmeye alınmaz.
(7) İhale komisyonu isteklilerin ihale ile ilgili belgelerini ve geçici teminatlarını inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğine karar verir. Bu işlemler zarf açma ve belge değerlendirme tutanağı ile tespit edilir. Mektupla yapılmış teklifler varsa bunlar okunarak fiyat tespit
tutanağına yazılır. Mektupla teklifte bulunan isteklinin ihale komisyonu huzurunda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilir. Geçici
teminatın ve istenilen diğer belgelerin teklif mektubu ile birlikte gönderilmiş olması gerekir.
Açık artırmaya katılacak olanlar önce şartnameyi aynen okuyup kabul ettiklerini belirterek
şartnameyi imzalar.
(8) Şartnamede belirtilen muhammen bedelden ve varsa mektupla verilmiş en yüksek
tekliften başlamak üzere ve sıra ile pey sürmeye davet edilir. Sürülen ilk peyler fiyat tespit tutanağına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. Bundan sonra istekliler ihale komisyonu
önünde sıra ile ve sözlü olarak pey sürmeye devam ederler. Pey sürmekten çekilen isteklilerin
bu durumu fiyat tespit tutanağına yazılır ve kendilerine imza ettirilir. İlgilinin imzadan kaçması
halinde fiyat tespit tutanağına açıklama yapılır. İhaleye katılanlar muhammen bedelden ve en
son teklif edilen bedelden düşük teklif ileri süremezler. Aksi halde ihaleden çekilmiş sayılırlar.
İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.
(9) Son pey veya yazılı son tekliflerin alınmasından sonra ihale konusu işin isteklilere
ihale edilip edilmeyeceği ihale komisyonunca karara bağlanır.
(10) Diğer ihale usulleri ile başlayıp sonradan açık artırma usulü ile devamına karar
verilen ihalelerde ise, açık artırmaya katılacak olanlar pey sürmeye daha önce en yüksek teklifte
bulunmuş olan isteklinin teklifi baz alınarak davet edilir. Bundan sonraki işlemler doğrudan
doğruya açık artırma usulü ile yapılan ihalelerde olduğu gibidir.
(11) Açık artırma usulü ile yapılan veya devam edilen ihalelerde oluşan en son teklif,
opsiyon süresi de belirtilmek suretiyle ve ihale günü itibariyle teklif sahibine yazılı olarak teyit
ettirilir.
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(12) İhale şartnamesinde başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler
ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu eklerinden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılamaz. Ancak;
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak
üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması
kaydıyla tereddüt oluşturacak kısımların açıklanmasına yönelik bilgi veya belgeler,
b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgelerin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
ihale komisyonunca tamamlattırılabilir.
c) Bu çerçevede tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak isteklilere yazılı olarak 2 iş gününden aşağı olmamak üzere
makul bir tamamlama süresi verilir. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen
süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibariyle ihaleye katılım şartlarını sağladığını teşvik
etmesi halinde kabul edilir.
ç) Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
(13) İhale komisyonu bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal yazılı olarak bildirilir. İdare bütün
tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Pazarlık usulü
MADDE 13 – (1) Pazarlık usulü ile yapılan mal ve hizmet satım ihalelerinde ihale ilanının yapılması şartı aranmaz.
(2) Bu ihaleler işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya
sözlü teklif alınarak ve bedel üzerinde anlaşarak yapılır.
(3) Aşağıda belirtilen işler pazarlık usulü ile ihale edilebilir:
a) Diğer ihale usulleri ile yapılan ihaleye istekli çıkmaması veya tekliflerin ihale komisyonunca düşük bulunması,
b) Acele yapılması gereken ve diğer ihale usulleri ile ihale yapmaya zaman bakımından
elverişli olmayan işler,
c) Çabuk bozulan veya saklanması masraflı veya tehlikeli olan maddelerin satışı,
ç) Önceden düşünülmeyen ani ve olağanüstü bir durumun doğması nedeniyle ivedilikle
yapılması zorunlu işler,
d) Genel Müdürce gerekli görülen diğer işler.
(4) Pazarlık ihale usulünde teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılma şartı olarak istenen bütün belgeler
bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata açık adresi,
teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenir ve imzalanır. Teklif mektubunda, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul
edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması ve teklif sahibinin adı, soyadı veya
ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
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(5) Teklif zarfları ihale ilânında belirtilen ihale gün ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İdarenin evrak kayıt şefliğine verilir. Evrak kayıt şefliğince zarfların üzerine
kayıt numarası yazılıp teklifin alındığı saat yazılır. İhale saatinden sonra verilen teklifler kabul
edilmez ve açılmaksızın teklif sahibine iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile
de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar İdarenin evrak kayıt şefliğine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış
zamanı bir tutanakla tespit edilir.
(6) İhale komisyonunca, ihale ilânında belirtilen saatte kaç teklif mektubu verilmiş olduğu teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ile tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
(7) İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Dördüncü fıkrada belirtilen kriterlere uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenir ve değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar, hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.
(8) Teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağında aşağıdaki hususlar bulunur:
a) İhalenin tarihi,
b) İhalenin konusu,
c) Teklifte bulunanların isim veya unvanları,
ç) Teklife ilişkin İdarece verilen kayıt tarihi ve numaraları,
d) Verilen teminatların cins ve tutarları,
e) Değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu ve reddedilme
sebebi,
f) Komisyon üyelerinin adı, soyadı, unvanı ve imzaları.
(9) Mektupla yapılmış teklifler varsa bunlar okunarak teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağına yazılır. Mektupla teklifte bulunan isteklinin ihale komisyonu huzurunda hazır
bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif fiyatı olduğu kabul
edilir. Bu takdirde, geçici teminatın ve istenilen diğer belgelerin teklif mektubu ile birlikte gönderilmiş olması gerekir.
(10) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Şartnamede belirtilen belgeleri eksik veya
teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ile tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır.
(11) İhale komisyonunca bu aşamada isteklilerden ikinci kez kapalı zarfta yazılı olarak
yeni tekliflerini vermeleri istenir. İhaleye katılanlar muhammen bedelden ve en son teklif edilen
bedelden düşük teklif ileri süremezler. Aksi halde ihaleden çekilmiş sayılırlar. İsteklilerin verdiği ikinci tekliflerde ihaleye iştirak eden isteklilerin huzurunda okunur. Bu işlemlere ilişkin
hazırlanan teklif zarfını açma ve değerlendirme tutanağı ihale komisyonunca imzalanır. Teklifi
oluşturan belgeler düzeltilemez. Teklifler ihale komisyonunca nihai olarak değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.
(12) İhale şartnamesinde başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler
ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu eklerinden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılamaz. Ancak;
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak
üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması
kaydıyla tereddüt oluşturacak kısımların açıklanmasına yönelik bilgi veya belgeler,
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b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgelerin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
ihale komisyonunca tamamlattırılabilir.
c) Bu çerçevede tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak isteklilere yazılı olarak 2 iş gününden aşağı olmamak üzere
makul bir tamamlama süresi verilir. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen
süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibariyle ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik
etmesi halinde kabul edilir.
ç) Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
(13) İhale komisyonu bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bütün isteklilere derhal yazılı olarak bildirilir. İdare bütün tekliflerin
reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Sınırlı teklif alma ihale usulü
MADDE 14 – (1) 2 nci maddede belirtilen işler; yetenek ve deneyim konusunda İdarece bilinen kişi, kuruluş ve firmalara ihalesi gerekli görülenlerle, acele işler ihale yetkilisinin
oluru alınmak suretiyle sınırlı ihale usulü ile yapılabilir. Bu durumda en az 3 istekliye şartname
gönderilerek teklif mektubu istenir.
(2) Sınırlı teklif alma ihale usulü ile yapılacak ihalelerde 11 inci maddenin birinci fıkrası
hariç diğer fıkralarda yer alan usul ve esaslar uygulanır.
İhale sonuçlarının değerlendirilmesi ve ihale kararı
MADDE 15 – (1) İhale komisyonu, teklif mektuplarını inceleyerek, işin en uygun teklif
sahibine ihalesine karar verebilir.
(2) Teklifler kabul edilemez ise ya da hiçbir teklifin çıkmamasında ihale komisyonu,
ihalenin bir başka ihale usulü ile tekrarına veya ihalenin iptaline karar verir.
(3) Değerlendirilmeye alınması uygun görülen teklifler gerektiğinde teknik inceleme
ve değerlendirmenin yapılması için teknik inceleme alt komisyonuna gönderilir. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale sonucu ihaleye teklif veren bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir.
(4) Birkaç istekli tarafından eşit fiyat teklif edildiği ve bu teklifler uygun görüldüğü
takdirde eşitliği bozmak üzere bu tekliflerin sahiplerinden yeni bir kapalı teklif alınır. Yeni tekliflerden sonra da eşitliğin bozulmaması halinde uygun teklif için, kapalı olarak son kez olmak
üzere teklifleri alınır. Burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise teklif sahiplerinin huzurunda
kura çekilerek sonuç tayin edilir. İhale komisyonu dilerse miktar konusunda mutabakat sağlayarak ihaleyi eşit teklifte bulunan firmalara bölüştürebilir.
(5) İhale komisyonu kararında aşağıda belirtilen hususlar yer alır:
a) Karar tarihi, numarası ve dosya numarası,
b) İhale konusu ile ilgili ünitenin adı,
c) İhale konusu mal veya hizmetin cinsi,
ç) Teklif veren istekliler ve fiyatları,
d) Teklifin şartnamelere uygunluğu,
e) Ödeme ve teslim şartları,
f) Seçilen isteklinin adı ve diğerlerine tercih nedeni,
g) Varsa diğer açıklama ve düşünceler.
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Şartnameler
MADDE 16 – (1) Mal ve hizmet satışları ile ilgili olarak yapılacak ihalelerde teknik
şartnameler ve belgeler ihale konusu ile ilgili ünite tarafından, işin niteliğine göre diğer ünitelerle de işbirliği yapılarak hazırlanır ve satım ünitesine verilir.
(2) Satım ünitesi, ihale şartnamesini ve ihalede kullanılacak diğer belgeleri hazırlar.
(3) Dış satışlarda şartnameler ve diğer belgeler yabancı dillerde de düzenlenebilir.
(4) Şartnameler ve varsa ekleri İdarede bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi İdareden satın almaları zorunludur. Şartname bedeli, rekabeti
engellemeyecek şekilde idarece tespit edilir.
Şartnamelerde yer alması gerekli hususlar
MADDE 17 – (1) Şartnamelerde işin niteliğine göre özel ve teknik şartlara ilave aşağıdaki hususlar da belirtilir:
a) Satışa konu mal veya hizmetin adı, çeşidi ve miktarı, ihale usulü, İdarece gerekli görülürse muhammen bedel,
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, e-posta adresi,
c) İhalenin ne zaman ve nerede yapılacağı,
ç) Tekliflerin nereye, hangi tarih ve saate kadar verileceği,
d) Tekliflerin ihale tarihinden itibaren kaç gün geçerli olacağı,
e) İsteklilerde aranan koşullar ve istenen belgeler, gerçek ve tüzel kişileri temsilen ihaleye katılacak olanların noterden tasdikli temsil yetki belgelerini ibraz etmeleri gerektiği,
f) Şartname ve eklerinin okunup incelendiği ve bütün hükümlerinin aynen kabul edildiğinin yazılı ve imzalı olarak teyidi,
g) İhale saatinden sonra verilecek tekliflerin kabul edilmeyeceği,
ğ) Geçici teminat oranı ve miktarı, geçerlilik süresi ve teminat olarak kabul edilebilecek
değerler,
h) Şartnameye uymayan teklifler hakkında ne şekilde işlem yapılacağı, kısmi teklif kabul edilip edilmeyeceği,
ı) İhale kesinleşip karar tebliğ edildikten sonra kesin teminatın ibrazı ve sözleşme akdi
için tanınacak süreler ve bu sürelerde yükümlülüğün yerine getirilmediği takdirde geçici teminatın gelir kaydedileceği ve ayrıca nam ve hesaba ihaleye çıkılarak her türlü zarar ve ziyanın
talep edilebileceği,
i) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta, dilediğine yapmakta, artırmada uygun bedeli saptamakta serbest olduğu,
j) Hizmet satımında işin yapılma yeri ve şartları, mal satımında teslim etme şekli ve
şartları,
k) Taahhüt edilen mal veya hizmet alımında gecikme halinde uygulanacak cezalar ve
süre uzatımında göz önüne alınacak hususlar, vergi, resim ve harç mevzuatı ile ilgili her türlü
sorumluluğun kime ait olacağı,
l) Tahsilat yeri ve şartları,
m) Kesin teminat ve bunun ne şekilde iade edileceği, sözleşmenin feshi halinde kesin
teminatın yüklenicinin borcuna mahsup edilemeyeceği,
n) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu
Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar,
o) İhalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu,
ö) İş miktarında uygulanacak tolerans,
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p) Program halinde ne şekilde işlem yapılacağı, yüklenicinin almayı taahhüt ettiği mal
veya hizmeti İdarenin yazılı olurunu almadan üçüncü kişilere devir veya temlik edemeyeceği,
r) Şartname hükümlerine uyulmadığı veya mal veya hizmet alımı işinin yüklenicinin
ihmali ya da kusurlu sorumluluğu nedeniyle tamamlanamayacağı kanısı doğduğu takdirde,
protesto çekmeye ve herhangi bir yasal girişime gerek duyulmaksızın İdarece sözleşmenin tek
taraflı olarak feshedileceği ve fesih halinde yapılacak işlemleri,
s) İdarece uygun görülecek durumlarda sözleşmenin feshine gidilmeyerek yüklenicinin
mal veya hizmet alım taahhüdünün gerçekleşmeyen kısmının yüklenici nam ve hesabına başka
yükleniciye veya yüklenicilere mal veya hizmet satışının yapılabileceği ve İdare aleyhine doğacak fiyat farkı ile her türlü zarar ve ziyanın faiziyle birlikte yükleniciden talep ve tahsil edilebileceği,
ş) Fesih hallerinde veya feshe gidilmeden yüklenici nam ve hesabına yapılacak ihalelerde hangi ihale usulünün uygulanacağını tespitinin İdarenin yetkisinde olduğu,
t) Taahhüt konusu mal veya hizmet alımı ile ilgili her türlü işlem ve uyuşmazlıklarda
İdare belge, kayıt ve hesaplarının taraflarca yegâne esas ve delil kabul edileceği ve anlaşmazlık
hallerinde hangi mahkemelerin ve icra dairesinin yetkili olacağı,
u) Sözleşmelerin ancak tarafların karşılıklı olarak gönderecekleri ve birbirlerine uyan
açık ve yazılı irade beyanları veya değişikliği kapsayan bir belgenin birlikte imza edilmesi suretiyle değiştirilebileceği,
ü) Ayrıca sözleşme düzenlenmeyen hallerde, şartname ve sipariş mektubunun ve sipariş
mektubundaki koşulların aynen kabul edildiğine dair teyit yazısının sözleşme yerine geçeceği,
v) Zorunlu haller ve süre uzatımı verilmesini gerektiren hususlar,
y) İdarece gerekli görülecek diğer hususlar.
(2) Dış satış şartnamelerinde geçerli dış ticaret, gümrük ve kambiyo mevzuatı ile uluslararası kural ve esaslar da göz önünde bulundurulur.
Sözleşmeler
MADDE 18 – (1) Sözleşmeler şartnamelere uygun olarak düzenlenir. Şartnamede ve
isteklinin teklif mektubunda yer almayan hususlar sözleşme konusu işin esasını değiştirmemesi
koşuluyla tarafların karşılıklı mutabakatı ile sözleşmede yer alabilir.
(2) Sözleşmeler ihaleyi yapan İdare ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından imzalanır.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya
başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:
a) İhaleyi yapan İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli
kişiler,
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
c) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve
ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
d) (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim
kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları
anonim şirketler hariç),
e) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler,
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f) Danışmanlık hizmeti yapan yüklenicinin ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler.
(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, kati teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
İhalenin ilânı
MADDE 20 – (1) İhale edilecek mal veya hizmet satışı için uygulanacak ihale usulü,
ilânı gerektiriyorsa;
a) İhale muhammen bedelinin yetkisi Genel Müdür yardımcısının yetki limitinde ise
Genel Müdürlük ilan panosu ve internet sitesinde,
b) İhale muhammen bedelinin yetkisi Genel Müdür veya Yönetim Kurulunun yetki limitleri içinde ise Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetenin en az birinde ve/veya İdarenin internet sayfasında,
ilân edilir. Gerek görülürse birden fazla ulusal veya mahalli gazetede de ilân yapılabilir.
(2) Gazete ilânları;
a) Yurt içi mal ve hizmet satım işlerinde ihale tarihinden en az 20 gün önce,
b) Yurt dışı mal ve hizmet satım işlerinde ihale tarihinden en az 30 gün önce,
yayımlanacak şekilde verilir. Yurt dışı ihalelerde 30 günlük ilân süresini 10 güne kadar
kısaltmaya ihale yetkilisi yetkilidir.
(3) İlân yapıldıktan sonra ihale ilânında yer alan bir hususta değişiklik yapılması zorunlu
olursa, bu değişiklik yeniden ve aynı yollarla ilân edilir. Gerektiğinde düzeltme ilânında ihale
tarihi yeniden belirlenir.
İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 21 – (1) İhale ilânlarında aşağıdaki hususlar bulunur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, internet adresi,
b) İhale konusu mal veya hizmetin niteliği, miktarı ve uygulanacak ihale usulü,
c) Mal satışı ihalelerinde teslim yeri, hizmet satımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,
ç) Şartname, sözleşme tasarısı, proje, numune ve diğer belgelerin nereden ve nasıl temin
edilebileceği,
d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,
e) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda
geçici teminat verileceği,
f) Tekliflerin geçerlilik süresi,
g) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu,
ğ) İdarece gerekli görülürse muhammen bedel,
h) İşin özelliğine göre diğer hususlar.
Teminatlar
MADDE 22 – (1) İhaleye iştirak edecekler ile ihale kendisinde kalan isteklilerden şartnamede belirtilen miktar ve oranda teminat alınır.
(2) İrat kaydedilen teminatlar isteklinin borcuna mahsup edilemez.
Teminat olarak kabul edilebilecek değerler
MADDE 23 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri teminat mektupları,
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c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
(2) Yabancı isteklilerin katılabileceği ihalelerle ihraç amaçlı satışlar ve imalatçı-ihracatçılara yapılan satışlarda teminat mektupları döviz cinsinden de verilebilir.
(3) Devlet tahvil ve hazine bonoları verildiği gündeki net değeri üzerinden değerlendirilir. Devlet tahvili veya hazine bonolarının mutlaka satın alındığı banka tarafından verilen
makbuzun aslı veya noterden tasdikli fotokopisi ile birlikte teminat olarak verilmesi zorunludur.
Geçici teminat
MADDE 24 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli
tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.
(2) 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kurum ve kuruluşların ihaleye iştirak etmesi durumunda, bu kurum ve kuruluşlar ile fiyatları hükümetçe saptanan
mal ve hizmetleri üretip satan kuruluşlardan geçici teminat istenmeyebilir.
(3) Mal ve hizmet satışlarında çok kısa zamanda yapılması gereken hususlarda geçici
teminat aranmayabilir.
(4) İhale kendisinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları hemen iade edilir.
(5) İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip
sözleşmenin imzalanması halinde iade edilir.
Kesin teminat
MADDE 25 – (1) Taahhüdün şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine
getirilmesini sağlamak amacı ile sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale üzerinde kalan isteklilerden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.
(2) Sözleşme yapma süresi içerisinde mal veya hizmetle ilgili ihale bedelinin tamamının
ödenmesi halinde kesin teminat aranmayabilir.
(3) 24 üncü maddede geçici teminatın aranmayabileceği belirtilen durumlarda kesin teminatın da aranmamasına ihale yetkilisi karar verebilir.
(4) İstekli ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren tanınan sürede kesin teminatı
İdareye verir. Aksi takdirde geçici teminatı irat kaydedilir. İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortağı olması halinde toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklarından
biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
(5) İdareye verilen kesin teminatlar 23 üncü maddede yazılı değerlerden biri ile değiştirilebilir.
Kesin teminatın geri verilmesi
MADDE 26 – (1) Kesin teminat;
a) Taahhüt konusu mal ve hizmet satışı işinin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun
tamamlandığını,
b) Müteahhit veya müşterinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığını,
Pazarlama Dairesi Başkanı veya bulunmadığı takdirde vekilinin oluru ile geri verilir.
Aykırı davranışlar
MADDE 27 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunulamaz:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
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c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
ç) İhalelerde kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da
vekaleten, birden fazla teklif vermek,
d) 19 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Aykırı fiil ve davranışın;
a) Sözleşme öncesi tespiti durumunda geçici teminat gelir kaydedilir. İstekli ihale dışı
bırakılır,
b) Sözleşme sonrası tespiti durumunda kesin teminat gelir kaydedilerek sözleşme fesh
edilir. Nam ve hesabına ihaleye çıkılarak İdarenin varsa zararı ayrıca ihale dışı bırakılandan
tazmin edilir.
(3) Bu maddeye göre aykırı fiil ve davranışların suç teşkil etmesi halinde ayrıca suç
duyurusunda bulunulur.
İhalenin kesinleşmesi, sonucunun bildirilmesi ve sözleşmeye çağırma
MADDE 28 – (1) İhaleler, komisyon kararlarının onaylanması ve açıklanması ile kesinleşir.
(2) İhale kararının onayını takip eden 3 iş günü içinde ihale kendisinde kalan teklif sahibine;
a) İşin şartname ve teklif esasları dahilinde kendisine ihale edildiği,
b) İhale kararının tebliğini takip eden 5 iş günü içerisinde sözleşme yapmak üzere gelmesi ve kesin teminatını getirmesi veya satış bedelinin tamamını ödeyerek hizmeti yaptırması
ya da malı teslim alması,
tebliğ edilir.
(3) İhale sonucu, ihaleye teklif veren bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir.
Sipariş mektubu
MADDE 29 – (1) Mal ve hizmet satışları için, sözleşme yapılmayan durumlarda ihale
konusu iş sözleşme yerine geçecek bir sipariş mektubu ile siparişe bağlanır. Sipariş mektubunda
şartname ve sözleşmelerin genel esaslarının bulunmasına da dikkat edilir.
(2) Sipariş mektubu ile yapılan işlerde, yükleniciden, sipariş mektubundaki şartların
aynen kabul edildiğine dair teyit mektubu alınmasını müteakip sipariş yürürlüğe girer. Sipariş
mektubu teyit edilmediği halde ihale konusu iş başlamışsa yazılı teyit alınmamış bile olsa sipariş mektubu teyit edilmiş sayılır.
Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluk ya da mahkumiyet hali
MADDE 30 – (1) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme konusu mal veya hizmet satışı
tasfiye edilerek kesin teminatı, varsa sair alacakları, borçları düşüldükten sonra varislerine verilir. Bu durumda varislerden veraset ilamı istenir.
(2) İdare, varislerden istekli olanlara, kesin teminat verilmek şartı ile sözleşmeyi devredip devretmemekte serbesttir.
(3) Yüklenicinin iflası halinde sözleşme feshedilir. Yüklenicinin İdareye borçları varsa
kesin teminatından kesilir, bakiyesi iade edilir. İdarenin alacaklarının tamamı kesin teminattan
karşılanamazsa, karşılanamayan kısım yasal faizleri ile birlikte icra yoluyla karşılanır.
(4) Yüklenici ağır hastalık, tutukluluk ya da mahkûmiyeti halinde taahhüdünü ifa edemez duruma düşerse, bu halin doğuşundan itibaren 30 gün içinde İdarenin kabul edeceği birini
vekil veya kayyım tayin etmesi istenebilir. Bu hususlar sağlanamaz ise sözleşme feshedilir. Fesih durumunda üçüncü fıkrada belirtilen usul ve esaslar uygulanır.
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Yurt dışı ihaleler
MADDE 31 – (1) Yurt dışı mal ve hizmet satışı ihaleleri çerçevesinde şartname ile
diğer gerekli bilgiler yabancı dille de düzenlenebilir. Şartnameler ve diğer ihale evrakları ile
ödeme, muayene ve teslimde ve taşıma işlemlerinde dış ticaret rejimi kararları, kambiyo ve
gümrük mevzuatı, uluslararası kural ve esaslar göz önünde bulundurulur.
(2) Teminat olarak İdarenin banka hesaplarına yatırılacak teklif edilen para cinsinden
nakit döviz veya isteklinin Türkiye’de faaliyette bulunan bir banka kontrgarantisine istinaden
düzenlenen döviz cinsinden teminat mektupları da kabul edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Satış Usulleri
Satış usulleri
MADDE 32 – (1) 10 uncu maddede yer alan ihale usulleri dışında uygulanabilen satış
usulleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Anlaşmalı satışlar,
b) Teklif verme yolu ile satışlar,
c) Sipariş alma yolu ile satışlar,
ç) Yetkili satıcılık verme yolu ile satışlar.
Anlaşmalı satışlar
MADDE 33 – (1) İdarece üretilen mal ve hizmetler; bunları talep eden yurt içi veya
yurt dışı gerçek veya tüzel kişiliğe haiz isteklilere, düzenlenecek anlaşmalar çerçevesinde satılabilir. İhraç kaydıyla satışlar, yurt dışı yapım işleri, yurt içine veya yurt dışına yapılacak
fason işler de bu tür satışlar içerisinde değerlendirilecek olup, istekli ile yapılacak sözleşme
çerçevesinde satılabilir.
(2) İdarenin yurt içi piyasasına ve yurt dışına yönelik olarak ürettiği ürünler, karşılıklı
müzakere edilerek düzenlenecek sözleşmeler çerçevesinde, benzer ürünleri pazarlayan firmalar
aracılığı ile satılabilir.
Teklif verme yolu ile satışlar
MADDE 34 – (1) İdarece üretilen mal ve hizmetler dahil her türlü ürün, mamul, kullanılmış veya ihtiyaç fazlası, taşınır, taşınmaz mal, malzeme ve tesisler ile ilgili olarak yurt
içinde veya dışında açılacak ihalelere teklif vermek suretiyle iştirak edilebilir. Mamullerin
ihracı ve ihraç kaydıyla satışı için teklif verilebilir.
(2) Verilecek tekliflerde satış fiyatlarının belirlenmesi için; piyasa şartları, arz talep
durumu, rakip firma ürünlerinin kalite ve fiyatlarının incelenmesi ve pazar araştırmaları Pazarlama Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür yardımcısının başkanlığında ilgili
birimler tarafından yapılır.
Sipariş alma yoluyla satışlar
MADDE 35 – (1) İdare üretim konuları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından sipariş
alabilir.
(2) Siparişi veren alıcının sipariş konusu ile ilgili önceden yayımladığı tip şartname ve
sözleşme koşulları mevcutsa, İdare bu koşulları inceler ve söz konusu koşulları karşılayabileceği yönünde karar oluşturursa, bu kapsamda alıcı ile anlaşmaya vararak siparişi yerine getirir.
(3) Alıcı tarafından önceden belirlenen tip şartname ve sözleşme koşulları mevcut değilse, alıcı ile müzakere yapılır ve bunun neticesinde anlaşmaya varılmak suretiyle de siparişi
yerine getirilir.
Yetkili satıcılık veya temsilcilik vermek suretiyle satışlar
MADDE 36 – (1) İdarece üretilen mamul mal veya hizmetlerin satışı, şekil ve esasları
İdarece belirlenip, yetkili satıcılık veya temsilcilik verilerek de yapılabilir.
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Satışlarda tahsilat
MADDE 37 – (1) Satışlar tahsilat şekli bakımından iki çeşittir:
a) Peşin satışlar, 32 nci maddede belirtilen satış usullerinin dışında yer alan bu Yönetmelikteki diğer satışlar öncelikli olarak peşin bedelle yapılır.
b) Vadeli satışlar, piyasa şartları göz önünde bulundurularak, ürün satışını artırmak amacıyla, satış bedelinin tahsili için belli bir sürenin verildiği satış usulüdür. Vade farkı alınıp alınmaması ve alınacaksa uygulanacak oranı konusunda da ilgili mevzuat hükümlerince Yönetim
Kurulu yetkilidir.
(2) Sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harcın peşin tahsil edilmesiyle satışı
yapılacak ürün bedelinin KDV hariç tutarı ile Yönetim Kurulunca belirlenen orana göre hesaplanacak vade farkı kadar teminat alınmak şartı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar
çerçevesinde yapılır.
(3) Yurt dışı satışlar, ihracata ilişkin mevzuata ve 20/2/1930 tarihli ve1567 sayılı Türk
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna veya ilgili diğer kanunlarda belirlenen ödeme
şekillerine uygun olarak Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. Satışa ait tahsilatın ne şekilde
olacağı sözleşmelerde ayrıca belirtilir.
Muayene ve teslim etme komisyonu
MADDE 38 – (1) Satışı yapılan mal ve hizmetlerin muayene ve teslim etme işlerini
yürütmek üzere, teslim edilecek mal ve hizmetin niteliklerine göre gerekiyorsa muayene ve
teslim etme komisyonu oluşturulur. Bu komisyonun asil ve yedek üyeleri ilgili daire başkanınca
belirlenen yetkili birimin onayına sunulur.
Muayene ve teslim etme esasları
MADDE 39 – (1) Satışı yapılan mal ve hizmetler, gerekli hallerde, sözleşmede belirtilen teslim yerinde muayenesi yapılarak teslim edilir.
(2) Muayeneler; şartname, sözleşme, resim, kroki veya numune özellikleri göz önünde
bulundurularak ulusal veya uluslararası teamül ve usullere göre yapılır. Gerektiğinde bu muayeneler idare dışındaki uzman kuruluş veya laboratuvarlara da yaptırılabilir.
(3) Muayene işlemleri tamamlanan mal ve hizmet, düzenlenen tesellüm protokolünün
taraflarca imzalanmasından sonra alıcıya veya yetkili temsilcisine teslim edilir. Alıcı veya temsilcinin imzadan kaçınması halinde durum bir tutanakla tespit edilir.
(4) Alıcı veya yetkili temsilcisi muayene sonuçlarına itiraz ettiği takdirde bu işlemler
taraflarca kabul edilecek uzman bir kuruluşta tekrarlanır. Gerektiğinde bu işlemler yurt dışında
da yaptırılabilir.
(5) Satılan malların sevk edilmesi veya teslim alınması için, depolama ve koruma imkanları göz önüne alınarak alıcıya uygun bir süre tanınır. Bu süre içinde malların teslim alınmaması halinde ne gibi işlem yapılacağı şartname ve sözleşmelerde belirtilir.
ALTINCI BÖLÜM
Taşınmaz Mal Satışları ve Kiralanması
Taşınmaz mal satışları
MADDE 40 – (1) Taşınmaz malların satışı, Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. Taşınmaz malların peşin bedelle satılması esas olup vadeli satışta yapılabilir. Vadeli satışların
şeklinin tespitine, vade farkı alınıp alınmamasına, vade farkının oranına ilişkin hususlara meri
mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca karar verilir.
(2) Vadeli satışlarda satış bedelinin en az %25’i peşin tahsil edilir. Alacağın geri kalanı
için azami 2 yıl süre tanınır.
(3) Taşınmazların tapu devri, satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra yapılır.
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İdareye ait ya da idarenin zilyetinde bulunan taşınır ve taşınmazların kiraya verilmesi
MADDE 41 – (1) İdareye ait ya da idarenin zilyetinde bulunan taşınmaz malların kiraya
verilmesinde bir yıl dahil ve bir yıla kadar olan kiraya vermeler Genel Müdürün, bir yılı aşan
kiraya vermeler ise Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
(2) Taşınmaz malların kiraya verilmesinde, rayiç kira tespit komisyonu kararı, kiraya
verilecek taşınmazın planı, tapu kaydı bilgileri, emlak vergisine esas değeri ile konuyla ilgili
hazırlanacak detaylı görüşle birlikte ilgili birimce Pazarlama Dairesi Başkanlığına onay alınmak
üzere gönderilir.
(3) Hazırlanacak kira sözleşmelerinde;
a) Kiralayan veya kiralayanlar ile varsa vekillerinin adı ve adresleri,
b) Kira bedelinin nasıl ödeneceği,
c) Bir yıldan uzun süreli sözleşmelerde kira bedelinin yıllara göre artıp artmayacağı,
artacaksa bu artışın nasıl hesaplanacağı,
ç) Özel şartlar,
açık ve ayrıntılı olarak belirtilir.
(4) İdareye ait ya da İdarenin zilyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz mal kiralama talepleri, ilgili birimlerin de görüşü alınarak, Pazarlama Dairesi Başkanlığınca değerlendirilir ve
onaya sunulur.
(5) Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi, baz istasyonları ile radyo ve televizyon vericileri için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verme işlemi pazarlık usulüyle yapılabilir.
(6) Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili sözleşmeler, parasal yetki tutarına göre Pazarlama Dairesi Başkanı ile bağlı bulunduğu Genel Müdür yardımcısınca ya da Genel Müdür yardımcısı ile Genel Müdür tarafından imzalanır.
(7) İdareye ait taşınır malların kiraya verilmesinin satılmasına oranla daha ekonomik
olması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile kiraya verme yoluna başvurulur.
Kiraya verilen taşınmazlarda süre uzatımı
MADDE 42 – (1) Önceki yıllarda kiraya verilmiş bulunan taşınmazlarla ilgili olarak
süre uzatım taleplerinin olması halinde; yürürlükte bulunan hukuki düzenlemeler de göz önüne
alınarak, ilgili diğer mevzuatta belirlenen kanuni artıştan az olmamak üzere gerekli kira artışı
taraflar arasında serbestçe belirlenir.
(2) Süre uzatımlarında Yönetim Kurulu yetkili olup, söz konusu uzatımların süresi 3
yılı geçemez.
Taşınır ve taşınmaz malların kira bedellerinin tahsili
MADDE 43 – (1) Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira bedelleri peşin
tahsil edilir. Kira bedelinin vadeye bağlanması veya alternatif ödeme şekillerinin tespitine
Genel Müdür yetkilidir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce başlayan işlerde, TÜVASAŞ,
Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 44 – (1) 5/8/1996 tarihli ve 22718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TÜVASAŞ,
Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ)
Genel Müdürü yürütür.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının
(ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Mühendislik mimarlık ve şehir planlama disiplinini ilgilendiren plan, proje veya
hizmetlerde, bir mühendis mimar ya da şehir plancısı tarafından ya da sorumluluğunda yapılması gereken, ancak yetkisiz kişilerce üretilen plan, proje ve hizmetlerden birine imza atmak
ya da attırmak, imzacılık yapmak.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Odadan uyarı ve para cezaları beş yıl, Odadan ihraç dışında süreli meslekten men cezaları on yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımı süreleri cezanın uygulanmasından itibaren
başlar. Zamanaşımı süresi dolan meslek mensubu, Oda Onur Kuruluna başvurarak hakkında
verilen cezanın silinmesini isteyebilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Bozok Üniversitesinden:
BOZOK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE MESLEK
HASTALIKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görev ve işleyişlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek
Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görev ve işleyişlerine ilişkin hükümleri kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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: Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bozok Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında
Üniversite bünyesindeki birimlerin akademik işbirliğini sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında
iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, koruyucu ve önleyici hekimliğe yönelik klinik uygulaması, halk sağlığı uygulaması yapmak ve bilimsel danışmanlık hizmeti vermektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;
a) Yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları ile ilgili her
konuda bilimsel klinik, deneysel ve sosyal araştırma yapmak, koruyucu ve önleyici hekimliğe
yönelik klinik ve toplum hekimliği uygulamaları geliştirmek, alanda benzer çalışmalara katılmak, desteklemek ve yönlendirmek,
b) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikleri düzenlemek, mevcut etkinliklere iştirak etmek ve desteklemek,
c) Faaliyet alanı kapsamında üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında lisans ve
lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitimler başta olmak üzere her türlü eğitim çalışmalarına
katılmak, destek vermek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları
sağlamak,
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ç) Faaliyet alanı kapsam ve amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınlar yapmak,
iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve alana yönelik koruyucu ve önleyici hekimlik konularında gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık, arşiv ve kaynakça oluşturmak,
d) İlgili kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları, üniversiteler, enstitüler,
iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar,
alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, sosyal taraf temsilcileri ile işbirliği oluşturmak,
bilimsel çalışmalar sürdürmek, sürdürülen çalışmalara katkı sağlamak ve danışmanlık vermek,
e) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında bilimsel faaliyet sürdüren
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği geliştirmek, iletişim kurmak, bilimsel projeler sürdürmek,
f) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında işçi, işveren, işveren temsilcileri ve çalışanların eğitimlerinin yanı sıra bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim
programları yapmak,
g) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında etkin sürveyans programları
geliştirmek ve hayata geçirmek,
ğ) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konularında Üniversite sanayi işbirliğini
geliştirmek, mevcut işbirliklerine katılmak ve/veya katkıda bulunmak,
h) Farklı kurum, kuruluş ve/veya işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları alanında hizmet sunumu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak
ve bu konularda faaliyet gösteren Üniversite birimleri arasında koordinasyon, organizasyon ve
işbirliği çalışmalarına öncülük etmek,
ı) İş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıkları konusunda kamuoyu gelişmesine, koruyucu ve önleyici hekimlik bakış açısıyla sağlık ve güvenlik bilincinin artırılmasına, iş sağlığı
ve güvenliği kavramının tüm unsurları ile hayata geçirilmesine katkıda bulunmak,
i) Üniversite bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği ve meslek hastalıklarının tanınması ve
önlenmesine yönelik hizmet sunumu yapan birimlerin oluşturulmasına, hizmetin sürdürülmesine ve ilgili birimler arası koordinasyona doğrudan katılmak ve öncülük etmek,
j) İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları, koruyucu ve önleyici hekimlik ve halk
sağlığı uygulamaları kapsamında ulusal ve/veya uluslararası proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak, yayınlamak ve iyi uygulama örnekleri geliştirmek,
k) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
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b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili, Üniversitede görevli öğretim elemanları ile Üniversite bünyesinde çalışan alanında uzman kişiler arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile
Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite bünyesinde çalışan
alanında uzman kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak
üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir
nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir
üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.
(3) Yönetim Kurulu toplantısına üç defa üst üste mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği
kendiliğinden sona erer.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki
görevleri yapar:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak,
b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak,
d) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu
faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen dokuz üye olmak üzere toplam on üyeden oluşur. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye
yeniden seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.
(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Işık Üniversitesinden:
IŞIK ÜNİVERSİTESİ FİNANSAL YÖNETİM VE İŞLETMECİLİK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Işık Üniversitesi Finansal Yönetim ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Işık Üniversitesi Finansal Yönetim ve İşletmecilik
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını ve çalışmaları
ile ilgili hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 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) Bölüm: Işık Üniversitesi İşletme Bölümünü,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Enstitü: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü,
ç) İçerik: Finansal yönetim ve işletmecilik konularında “vak’a raporları” ve “vak’a analizlerini”,
d) Merkez: Işık Üniversitesi Finansal Yönetim ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
e) Müdür: Merkezin Müdürünü,
f) Müdür Yardımcısı: Merkezin iç ve dış paydaşları ve işbirliği yaptığı kurum ve kişilerle iletişim ve ortak çalışmalarını yürüten Müdür Yardımcısını,
g) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Üniversite: Işık Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
bünyesindeki işletme bölümü, iktisat bölümü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde eğitim
veren işletme, uluslararası ticaret, uluslararası lojistik, muhasebe ve denetim, iktisat, uluslararası
iktisat ve diğer ilgili birimlerin işbirliğine dayalı olarak; ülkemizde kamu sektörü, özel sektör
ve sosyal sektörde faaliyet gösteren işletmelerin değere dayalı ve sürdürülebilir uygulama örneklerinin "vak'a analizi" tabanlı olarak izlenmesi, incelenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi
ve bu çalışmaların; akademisyenlerin, öğrencilerin, araştırmacıların ve ilgili sektörlerdeki profesyonel kurum ve kadroların bilgi ve kullanımlarına sunulmasıdır.
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(2) Merkez, birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda; Üniversitede görev yapan
akademik ve idari kadrolar yanında, Üniversite mezunları ve öğrencileri ile hedef sektörlerdeki
taraflar arasında bir iletişim ve işbirliği platformunun geliştirilmesi için çalışır; Üniversitenin
iç bünyesi açısından, yapılacak ortak çalışma ve projelerle kurum bünyesinde katma değerli
ürün ve süreçlerin oluşturulmasını hedeflerken, Üniversitenin paydaşları ve çözüm ortakları
açısından da sürdürülebilir ekonomik değer yaratan işlem ve uygulamaların ulusal düzeyde
sistematik olarak görünürlük ve farkındalık kazanmasına katkıda sağlayıcı faaliyetler yürütür.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) İçerik Üretimi;
1) Temel olarak ekonomideki işletmelerin özel sektör, kamu sektörü ve sosyal sektör
alanlarında bilgi teknolojileri, finansman, girişimcilik, hizmet yönetimi, iktisat, insan kaynakları
yönetimi, iş etiği, iş idaresi, kamu idaresi, kurumsal yönetişim, muhasebe ve denetim, pazarlama, örgütsel davranış, satış yönetimi, sosyal girişimler, strateji, vb. gibi işletmecilik konularında "vak'a analizleri" hazırlamak,
2) Hazırlanan içeriğin son kullanıcı ihtiyaçları göz önünde tutularak gerekli tasnif ve
erişim altyapısını tasarlamak, kurmak, geliştirmek,
3) Hazırlanan içeriğin süreklilik ve güven içinde korunması ve kullanımı ile ilgili bir
doküman kütüphanesi oluşturmak, geliştirmek ve işletmek,
4) İçerik hazırlanması ile ilgili olarak, kadrolu ve stajyer niteliğinde hizmet verecek
personeli temini ile bu kadroların Merkezin amaçları doğrultusunda sevk ve idare etmek,
5) İçerik hazırlanması ile ilgili olarak, Üniversite dışındaki başka yükseköğretim kurumlarında görevli uzman öğretim kadrolar, mesleki kuruluşlardaki teknik kadrolar ve ilgili
diğer özel sektör, kamu sektörü ve sosyal sektörlerde görev yapan nitelikli profesyonel kadrolarla işbirliği ve ortak proje çalışmaları yürütmek, bu çalışmalara katılım sağlamak,
6) İçerik hazırlanması konusunda yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumları ile işbirliği ve
ortak platformlar oluşturmak, eğitim ve seminer programları düzenlemek,
b) Analiz;
1) Merkez bünyesinde üretilen içeriğin kullanılabilirlik düzeyinin yüksek olması için,
kütüphaneye alınan veri ve tespitlerin farklı düzeylerde analizlerinin yapılmasına yönelik çalışma toplantıları ve atölye çalışmaları düzenlemek,
2) Bu toplantılarda belli zaman dizinlerine dayalı analizler yanında, konu özelliklerine
dayalı olarak işletmelerin birbirleri ile karşılaştırılmaları veya sektör karşılaştırmalarına yönelik
analitik çalışmaları kurgulamak, yürütmek ve geliştirmek,
3) Yapılacak olan analiz ve tartışma notlarının düzenli yayın olarak fiziksel ve/veya
elektronik ortamlarda yayını ve dağıtımını yapmak; bu yayın ve dağıtım faaliyetinin etkinlikle
yürütülmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak,
c) Kullanım;
1) Üniversitede bilgi teknolojileri, finansman, girişimcilik, hizmet yönetimi, iktisat, insan kaynakları yönetimi, iş etiği, iş idaresi, kamu idaresi, kurumsal yönetişim, muhasebe ve
denetim, pazarlama, örgütsel davranış, satış yönetimi, sosyal girişimler, strateji konularında
verilen derslerde, ilgili başlıklarda uygun görülmesi durumunda sınıf içi ders içeriği olarak
etkin kullanımını sağlamak,
2) Üniversitenin ilgili bölümlerinde özel başlıkla açılacak olan meslek içi eğitim veya
daha geniş amaçlı profesyonel gelişim amaçlı kısa süreli eğitim programı ve seminerlere içerik
sağlamak, bu içeriğin en yaygın ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi için eğitim ve hazırlık
seminerleri düzenlemek,
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3) Üniversite dışında özel sektör, kamu sektörü ve sosyal sektörde faaliyet gösteren kurum ve yöneticilere profesyonel danışmanlık ve destek sağlamak,
4) Üniversite bünyesinde düzenlenecek ve hem elektronik hem fiziki olarak dağıtımı
yapılacak ve bedeli karşılığı sunulacak düzenli yayın çalışması yapmak,
ç) Diğer;
1) Araştırmacılar/analistler ile işletmeler arasında eğitim-öğretim odaklı işbirlikleri kurmak ve geliştirmek, işletmecilik alanında güçlü araştırmacı ve analistlerin yetiştirilmesini özendirmek ve sayılarının artmasını sağlamak,
2) Sanayi, özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek,
ortak etkinlikler düzenlemek ve/veya projeler gerçekleştirmek,
3) Finansal yönetim ve işletmecilik uygulamaları alanlarında ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar kurmak,
4) Ulusal ve uluslararası düzeydeki finansal yönetim ve işletmecilik odaklı bilgi ağlarına
katılım sağlamak, seminer, kongre, çalıştay, sempozyum veya konferanslar düzenlemek ve
Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası düzeyde etkin olmasını sağlamak,
5) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Danışma Kurulu,
b) Müdür,
c) Müdür Yardımcısı,
ç) Yönetim Kurulu.
Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin en üst karar ve yönetim organıdır. Rektör
veya görevlendireceği bir temsilcisi, İşletme Bölüm Başkanı veya görevlendireceği bir temsilcisi, iki bölüm temsilcisi ve Müdürden oluşur. Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu sekreteryası olarak görev yapar.
(2)Yönetim Kurulu idari niteliği yanında akademik bir organ da olup, Merkezin eğitim,
öğretim, bilimsel çalışma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları belirler.
(3) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak,
b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek,
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ve bütçesini onaylamak ve Rektöre sunmak,
d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği önerileri değerlendirmek gerekli
uygulama kararlarını almak.
Müdür
MADDE 10 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun önereceği, Merkezi oluşturan birimlerde
konu ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için
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görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür Üniversitede görevli
tam veya yarı-zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilebileceği gibi, Üniversite dışından yükseköğretimin herhangi bir kademesinde en az yedi yıl fiili öğretim deneyimi olan ve işletme,
finans, iktisat, idarecilik, hukuk, mühendislik dallarında yüksek lisans ve üstü akademik diploma sahibi profesyonel kişiler arasından da seçilebilir.
Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlar, denetim ile ilgili gerekli önlemleri almak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve
işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
d) Danışma Kurulunu olağan toplantılara ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
e) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını ve
bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
g) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Müdürün yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının
alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
b) Müdürün altı aydan kısa süreli görevinden ayrılması durumunda bölüm başkanı veya
görevlendireceği temsilcisi yerine vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla sürede görevden ayrılması durumunda ise yeni Müdür görevlendirilir.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt
içi ve yurt dışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili
kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu en az yedi en
çok on üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma
Kurulunun doğal üyesidir.
(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.
b) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.
c) Danışma Kurulu kararları bir rapor olarak Rektöre bildirilir; kararlar tavsiye kararları
niteliğinde olup, idari ve operasyonel bağlayıcılık taşımaz.
ç) Danışma Kurulu toplantıları, ilgili dönemde kurul üyeleri arasından seçilen bir Başkan tarafından yönetilir. Merkez Genel Koordinatörü, Danışma Kurulu sekretaryası görevini
yürütür.
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Müdür Yardımcısı ve görevleri
MADDE 13 – (1) Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu
tarafından uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından dört
yıl için görevlendirilir. Müdür Yardımcısı görev süresi içinde Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevden alınabileceği gibi, görev süresi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Merkez bünyesinde görev yapan analist ve idari personelin Yönetim Kurulu ve Müdür tarafından belirlenen işlerin ifası ile ilgili olarak idari ve mesleki sevk ve idaresinden sorumludur.
b) Merkezin günlük işleyişi açısından Üniversitenin ilgili teknik ve idari birimleri arasındaki eşgüdüm ve iletişimi Müdür adına yürütür; gelişmeleri ve işleyişi zamanında ve doğru
olarak Müdüre raporlar.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarında sekretarya görevi yapar; bu toplantılardaki gündemle ilgili dosyaların zamanında ve tam olarak ilgili kurul üyelerine iletilmesini sağlar.
ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı tutanaklarını hazırlar ve ilgili kurul
üyelerine bu tutanakları iletir; kurul çalışmaları ile ilgili kayıtların tasnif ve arşivlenmesini sağlar.
d) Merkezin faaliyet raporu ve bütçe hazırlık çalışmalarını düzenler, bu konudaki takvimleri hazırlar ve takvim uygulamalarını yürütür.
e) Müdür tarafından Merkezin amacına yönelik faaliyetleri konusunda verilen diğer
görevleri yerine getirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkezin yurt dışı ilişkilerde unvanı
MADDE 14 – (1) Merkez amaca yönelik faaliyetleri ile ilgili yurt dışı iletişim ve çalışmalarında “Işık University Financial Management and Business Administration Applications
and Research Center” olarak anılır.
Merkezin harcamaları
MADDE 15 – (1) Merkezin amaca yönelik faaliyetlerinde yer alan tüm yönetici ve hizmet sağlayıcıların özlük hakları, ücretlendirme uygulamaları, ulaşım, konaklama, günlük giderler vb. harcama yetki ve hakları, Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun uygun görüşü ve
Rektör onayı ile belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin Üniversite bünyesindeki günlük işleyişe yönelik akademik,
teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine
göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR
MADDE 1 – 21/04/2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıda bilgileri yer alan şirket eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK
GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 4)
MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 6 ncı maddesinin
ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki iki cümle, aynı maddenin
ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve devam eden fıkralar
buna göre teselsül ettirilmiştir.
“Bu kişilerden emeklilik tarihinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesine ilk defa getirecekleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda
en az (185) yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunması koşulu aranmaz.
Ayrıca, bu fıkra uyarınca verilen geçici ithalat izin süresinin tamamını kullanmadan taşıtıyla
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden
kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye Gümrük Bölgesine girişlerinde Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az (185) yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz.”
“(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerin tamamını kullanmış veya yerleşim
yeri şartını sağlayamayan; Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik
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kişilerin ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 365 (üçyüzaltmışbeş)
gün içerisinde bir kez olmak üzere bir ay süre verilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden
sonra ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bu taşıtlar, görev süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.”
“Geçici trafik tescil belgesinin düzenlenmesi için gümrük idaresine başvurunun, bu taşıtların
Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılması gerekir.
Bu süre içerisinde gümrük idaresine başvurulmaması durumunda Kanunun 241 inci maddesinin
birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden
sonra ve altıncı fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki cümleler
eklenmiştir.
“Bu taşıtlar, görev veya öğrenim süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.”
“Geçici trafik tescil belgesinin düzenlenmesi için gümrük idaresine başvurunun, bu taşıtların
Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılması gerekir.
Bu süre içerisinde gümrük idaresine başvurulmaması durumunda Kanunun 241 inci maddesinin
birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa
(Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü)”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Gümrük idaresince teslim alınan taşıtlar Gümrük Yönetmeliğinin
79 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gümrük gözetiminde üç ay kalabilir. Bu süre, talep
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halinde mücbir sebep belgesi aranmaksızın ilgili gümrük müdürlüğünce üç aya kadar uzatılabilir. Bu süreler içerisinde taşıtın mülkiyet sahibi veya kanuni mirasçıları, izin hak sahibi veya
bunların temsilcileri tarafından gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek
buna ilişkin işlemlere başlanılmayan taşıtlar hakkında herhangi bir adli veya idari araştırma,
inceleme, soruşturma veya kovuşturma bulunmaması halinde Gümrük Yönetmeliğinin 86 ncı
maddesi uyarınca tasfiye hükümleri uygulanır.
(2) Taşıtlarını geçici olarak gümrük idaresine teslim eden izin hak sahiplerinden birinci
fıkra hükümlerine göre işlem tesis edileceğini bildiklerine ilişkin Ek-8’deki örneğe uygun dilekçe alınır.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük
Müsteşarlığı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan “dördüncü” ibareleri “beşinci” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “üçüncü”
ibaresi “dördüncü” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Tasfiyeye ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce geçici ithalat izni verilen kişilerce geçici olarak gümrük idaresine teslim edilen ve haklarında herhangi bir adli veya
idari araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma bulunmayan taşıtlar hakkında, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde taşıtın mülkiyet sahibi veya kanuni mirasçıları,
izin hak sahibi veya bunların temsilcileri tarafından gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek buna ilişkin işlemlere başlanılmaması halinde 32 nci madde kapsamında işlem tesis edilir.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin EK-8’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Tebliğe ekli “ANNEX: 8” ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

12-

22/4/2011
27913
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/8/2015
29447
14/11/2015
29532
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 09/11/2016
Karar No : 2016/ÖİB-K-56
Konu
: Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Çorum ili, Merkez ilçesi, Gülabibey Mahallesi, 2430 ada, 1 parseldeki taşınmazın “Satış”
yöntemiyle özelleştirilmesi için yapılan ihalede, İhale Komisyonunca;
“Söz konusu taşınmazın, en yüksek teklifi veren Şimşek Kardeşler İş Makinaları Madencilik İnşaat Taahhüt Tarım Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde 2.250.000.- (İkimilyonikiyüzellibin) TL bedelle satılmasına, Şimşek Kardeşler İş
Makinaları Madencilik İnşaat Taahhüt Tarım Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin satış
sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ikinci yüksek teklifi veren Ar Elektrik Elektronik
Enerji Akaryakıt Gaz Nakliye Turizm İnşaat İmalat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne
İhale Şartnamesi çerçevesinde 2.230.000.- (İkimilyonikiyüzotuzbin) TL bedelle satılmasına,
Ar Elektrik Elektronik Enerji Akaryakıt Gaz Nakliye Turizm İnşaat İmalat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptaline”
dair verilen nihai kararın onaylanmasına,
karar verilmiştir.

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 09/11/2016
Karar No : 2016/ÖİB-K-57
Konu
: Taşınmaz Satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
Hatay ili, İskenderun ilçesi, 2. Mıntıka Mahallesi, 1700 parselde bulunan 1. kat 7 no.lu
bağımsız bölümdeki taşınmazın “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesi için yapılan ihalede, İhale
Komisyonunca;
“Söz konusu taşınmazın, en yüksek teklifi veren Ali MUŞLUOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde 255.000.- (İkiyüzellibeşbin) TL bedelle satılmasına, Ali MUŞLUOĞLU’nun
satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi
halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ikinci yüksek teklifi veren Mehmet Can KORHAN’a
İhale Şartnamesi çerçevesinde 251.000.- (İkiyüzellibirbin) TL bedelle satılmasına, Mehmet
Can KORHAN’ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini
yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” dair verilen
nihai kararın onaylanmasına,
karar verilmiştir.

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 39

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih

: 09/11/2016

Karar No : 2016/ÖİB-K-58
Konu

: Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1- TTA Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı; Ankara ili, Bala ilçesi, Göztepe Mahallesi, 60 ada, 23 no.lu parseldeki 148,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki bina ile birlikte bir bütün halinde (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi
hükümleri çerçevesinde Kuruluş tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak
suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonucu İhale Komisyonunca;
“Taşınmaz’ın 42.000,00 (kırkikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sabri
Harun YILMAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sabri Harun YILMAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına,
2- İşbu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,
karar verilmiştir.

—— • ——
KURUL KARARI
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ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
DĠJĠTAL TAKIM ÖLÇME CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası

: 2016/472406

1 - Ġdarenin
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR

a) Adresi

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı

: 1 Adet Dijital Takım Ölçme Cihazı, teknik Ģartnameye
göre satın alınacaktır.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 22/11/2016 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
22/11/2016 günü saat 14.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50 TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.

9890/1-1

—— • ——
ACIBĠBER AROMASI ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız konusu Ģartnamede belirtilen 1.000 Kg acıbiber aroması (MGS‘Siz), teklif
alma yoluyla alınacaktır.
2 - ġartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 16.11.2016 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret
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

9929/1-1
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AFYON VE ERZĠNCAN MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜĞÜ‘NÜN ĠHTĠYACI
OLAN 44*60 BASKISIZ SHRĠNK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:
1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüğü‘nün
ihtiyacı olan 600.000 kg 44*60 Baskısız Shrink alım iĢi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın
alınacaktır.
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/
ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karĢılığında
temin edilebilir.
Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 01 Aralık 2016 saat 15:00‘a kadar Ataç-1 Sokak No: 32
YeniĢehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiĢ /
göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - Ġhale Zarfı 02 Aralık 2016 saat 10:00‘da Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6
Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su ĠĢletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz
Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
9930/1/1-1

—————

AFYON MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜĞÜ‘NÜN ĠHTĠYACI OLAN AMBALAJ
ATIKLARI GERĠ DÖNÜġÜM HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR
1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü‘nün ihtiyacı olan
Ambalaj Atıkları Geri DönüĢüm Hizmeti alım iĢi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın
alınacaktır.
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/
ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karĢılığında
temin edilebilir.
Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 02 Aralık 2016 saat 11:00‘a kadar Ataç-1 Sokak No: 32
YeniĢehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiĢ /
göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - Ġhale Zarfı 02 Aralık 2016 saat 15:00‘da Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6
Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su ĠĢletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz
Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
9930/2/1-1
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR
Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden:
1 - Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ. EskiĢehir PTT BaĢmüdürlüğünün mülkiyetinde
EskiĢehir Ġli Alpu Ġlçesi bulunan, tapuda 16 pafta, bila ada, 3399 parsel nolu 1285 m² yüzölçümlü
arsa ve üzerinde bulunan bahçeli üç katlı kargir Alpu PTT Hizmet ve Santral Binası mevcut
haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satıĢa çıkarılmıĢtır.
2 - Ġhalenin yapılacağı yer: EskiĢehir PTT BaĢmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi
PTT Çıkmazı Sokak No: 9/A 26102 Odunpazarı - ESKĠġEHĠR adresinde olup, telefon no: 0 (222)
230 13 63, Fax: 0 (222) 221 22 07 dir.
3 - Ġhale konusu taĢınmaza ait ihale Ģartnamesi çalıĢma saatleri içerisinde EskiĢehir PTT
BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü 123 nolu odada incelenebilecek ve 25.00.-TL
karĢılığı temin edilebilecektir.
4 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için ihale baĢlangıç saatine kadar verecekleri
teklif mektubu ile birlikte 17.400,00-TL (OnYediBinDörtYüz Türk Lirası)‘lik geçici teminat
makbuzu veya mektubu; ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat
için adres beyanı; gerçek kiĢi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kiĢi olması halinde tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu
yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde
alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif
vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kiĢi olması
halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse
durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı
veya noter tasdikli sureti ve tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye
katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
sirküleri ve her sayfası imzalı Ģartname ile birlikte en geç ihale günü 07.12.2016 saat 10.30‘a
kadar EskiĢehir PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü 123 nolu odaya (Arifiye
Mahallesi 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No: 9/A 26102 Odunpazarı-ESKĠġEHĠR) teslim
edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.
5 - SatıĢtan doğacak giderler (satıĢ iĢlemleri ve bu iĢlemler sırasında düzenlenen belgeler
ile her çeĢit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gündür.
7 - TaĢınmaz satıĢı ile ilgili ihale 07.12.2016 ÇarĢamba günü saat 10.30‘da EskiĢehir PTT
BaĢmüdürlüğünde 2. kat toplantı salonunda yapılacaktır.
8 - TaĢınmaz malın tahmin edilen bedeli 580.000,00-TL (BeĢYüzSeksenBin Türk Lirası)
olup, geçici teminat miktarı 17.400,00-TL (OnYediBinDörtYüz Türk Lirası) dır.
9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp
yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.
Ġlan olunur.

9893/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aĢağıda belirtilen programlarına, 2547 Sayılı Yüksek
Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan
koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu
hükümlerine tabi olarak, Meslek Yüksekokulumuza 2 Öğretim Üyesi alınacaktır, ilana konu olan
kadrolar tam zamanlıdır.
Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu dilekçenin ekinde,
YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından
alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım)
halinde vermeleri gerekmektedir.
BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul
Kavram Meslek Yüksekokulu Personel ĠĢleri Birimine Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden
baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel
ĠĢleri Biriminden öğrenilecektir.
Duyurulur.

Yüksekokul
Ġstanbul Kavram
Meslek Yüksekokulu
Ġstanbul Kavram
Meslek Yüksekokulu

Program

Öğretim
Üyesi

Lojistik

1

Radyo ve
Televizyon
Programcılığı

1

Alanı
Ek Açıklamalar
Örgütsel DavranıĢ ve
Yardımcı
Grup Sessizliği
Doçent
Ġnternet Sürecinde
Yardımcı
Televizyon
Doçent
Yayıncılığı
9891/1-1
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Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz
kadrosuna Profesör alınacaktır. Akademik personele iliĢkin duyuru; http://www.okan.edu.tr
adresinde yer almaktadır.
Öğretim üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Atama Ġlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.
Birim / Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Açıklama

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Halkla ĠliĢkiler ve Reklamcılık
Bölümü

Alanında Doçent veya Profesör olmak

1

Tıp Fakültesi
Çocuk Nörolojisi

1

Alanında Doçent olmak

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık

2

Alanında Doçent veya Profesör olmak

9976/1-1
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, baĢvuracak
adayların ―Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Ġlkeleri‖nde belirtilen
niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Profesörlük ve doçentlik kadrosuna baĢvuracakların; Rektörlük Personel Daire
BaĢkanlığına bir dilekçe ve ekinde aĢağıda içeriği belirtilen dosya ile baĢvurmaları gerekmektedir.
Dosya içeriği;
- BaĢvuru için asgari koĢulları sağladığına dair belge
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)
- ÖzgeçmiĢ
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna baĢvuranlar baĢlıca araĢtırma eserini belirteceklerdir.)
- TC Kimlik No
- Fotoğraf (1 adet)
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat
eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara iliĢkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı
çalıĢmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri
(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile baĢvuracaklardır.)
1 - BaĢvurular ilanın Resmi Gazete‘de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
3 - Doçent kadrosuna profesörlerin baĢvuruları kabul edilmeyecektir.
4 - BaĢvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve Ġlkelerde öngörülen koĢulları yerine
getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır.
Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve baĢvuru dosyalarını bir
takım olarak baĢvuru sırasında sunmak kaydıyla, baĢvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini
(makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
2 - Ġlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.
ANABĠLĠM DALI
UNVAN
ADET
AÇIKLAMALAR
DĠL VE TARĠH-COĞRAFYA FAKÜLTESĠ
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doçent
PROFESÖR
1
ABD
unvanı almıĢ olmak.
Halkbilim ve etnoloji alanlarında çalıĢmaları
Etnoloji ABD
DOÇENT
1
olmak.
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
Pedodonti ABD
DOÇENT
1
ECZACILIK FAKÜLTESĠ
Eczacılık Fakültesi mezunu ve Sağlık
Bilimleri Enstitüsü'nden doktorasını almıĢ
Analitik Kimya ABD
DOÇENT
1
olmak, Elektrokimyasal DNA biyosensörleri
konusunda çalıĢmaları olmak,
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ADET

AÇIKLAMALAR

1

Mikrosüngerlerin tabletlerinin hazırlanması
konusunda çalıĢmaları olmak.

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasotik
toksikoloji alanında doçent ünvanına sahip
olmak, Bor'un insanlardaki maruziyeti
konusunda çalıĢmaları olmak.

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve Farmasotik
toksikoloji alanında doçent ünvanı almıĢ
olmak, Kanser ve ilaç metabolizması
alanında çalıĢmaları olmak.

DOÇENT

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent ünvanı
almıĢ olmak.

PROFESÖR

1

Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık
alanında doçent ünvanı almıĢ olmak.

Matemetiğin Temelleri
ve Matematik Lojik
ABD

DOÇENT

1

Metrik uzayda küme değerli dönüĢümler
için sabit nokta teoremleri konusunda
çalıĢmaları olmak.

Matemetiğin Temelleri
ve Matematik Lojik
ABD

DOÇENT

1

Kriptografi kombinatoryal tasarımlar ve
çizgeler üzerine çalıĢmaları olmak.

Topoloji ABD

DOÇENT

1

GenelleĢtirilmiĢ topolojik uzaylar ve
yaklaĢma uzayı konusunda çalıĢmaları
olmak.

Uygulamalı Matematik
ABD

PROFESÖR

1

Kısmi türevli denklemler ve kesirli analiz
alanında çalıĢmaları olmak.

Uygulamalı Matematik
ABD

DOÇENT

1

Çok değiĢkenli Sobolev ortogonal
polinomlar alanında çalıĢmaları olmak.

Olasılık Teorisi ve
Olasılık Süreçleri ABD

PROFESÖR

1

Organik Kimya ABD

PROFESÖR

1

Elektrokimyasal yöntemlerle endüstriyel
organik sentez konusunda çalıĢmaları
olmak.

Zooloji ABD

PROFESÖR

1

Böcek Sistematiği ve Ekolojisi konusunda
çalıĢmaları olmak.

1

Soğuk yıldızların yüzey parlaklık dağılımı
haritalaması
konusunda
ve
yıldız
astrofiziği alanında fotometrik ve tayfsal
konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak,

Farmasötik
ABD

Teknoloji

Farmasötik Toksikoloji
ABD

Farmasötik Toksikoloji
ABD

PROFESÖR

DOÇENT

PROFESÖR

EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
Sınıf Eğitimi ABD
Rehberlik ve Psikolojik
DanıĢmanlık ABD
FEN FAKÜLTESĠ

Astrofizik ABD

DOÇENT
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ADET

PROFESÖR

1

DOÇENT

1

DOÇENT

1

DOÇENT

1

PROFESÖR

1

PROFESÖR

1

PROFESÖR

1

PROFESÖR

1
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HUKUK FAKÜLTESĠ
Ceza ve Ceza Muhakemesi
Hukuk ABD
Ceza ve Ceza Muhakemesi
Hukuk ABD

Avrupa Birliği Hukuku
ABD
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik
Hukuku ABD
ĠĢ ve Sosyal Güvenlik
Hukuku ABD
Hukuk Tarihi ABD
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
Tasavvuf ABD
ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ
Genel Gazetecilik ABD

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Optimal
Bilgisayar Yazılımı ABD

PROFESÖR

kontrol

konusunda

doktora

yapmıĢ, bulanık diferansiyel denklemlerin
1

çözüm algoritmaları üzerine çalıĢmaları
olmak
Kuantum algoritmalar konusunda doktora

Bilgisayar Yazılımı ABD

DOÇENT

1

yapmıĢ,

karmaĢık

ağlar

konusunda

ve

dolaĢıklık

çalıĢmaları olmak
Bilgisayar Bilimleri ABD

Biyomedikal Mühendisliği
Bölümü

DOÇENT

KarmaĢık
1

sistemler

konularında çalıĢmaları olmak
Kompleks hastalıklarda spektrometrik ve

PROFESÖR

1

spektroskopik sistemlerle proteom bilim
konusunda çalıĢmaları olmak.
Biyomühendislik bilim alanında doçentlik

Biyomedikal Mühendisliği
Bölümü

DOÇENT

ünvanı almıĢ olmak, kemik ve kas doku
1

mühendisliği ve üç boyutlu biyoyazıcılar
konusunda çalıĢmaları olmak.
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AÇIKLAMALAR

ADET

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
Beslenme ve Diyetetik Lisans ve aynı
Beslenme ve Diyetetik
ABD

PROFESÖR

1

alanda doktora mezunu olmak. Beslenme
ve Diyetetik Bilim alanında doçent unvanı
almıĢ olmak.
HemĢirelik

HemĢirelik ABD

PROFESÖR

1

esasları

alanında

doktora

mezunu ve hemĢirelik alanında doçent
unvanı almıĢ olmak.

SĠYASAL BĠLGĠLER FAKÜLTESĠ
Üretim

Yönetimi

ve

PROFESÖR

2

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

DOÇENT

1

Tıbbi Patoloji ABD

DOÇENT

1

PROFESÖR

1

DOÇENT

1

DOÇENT

2

DOÇENT

1

Pazarlama ABD
TIP FAKÜLTESĠ

Göğüs Hastalıkları ABD

Kardiyoloji ABD
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon ABD
Plastik

Rekonstüriktif

ve Estetik Cerrahi ABD

Jinekopatoloji ile üropatoloji alanında
araĢtırma ve yurtdıĢı deneyimli olmak
Pulmoner

hipertansiyon

konusunda

deneyimli olmak.

VETERĠNER FAKÜLTESĠ
Veterinerlik

Cerrahisi

ABD.

DOÇENT

Anesteziyoloji ve nöromuskuler blokaj
1

alanında doktora yapmıĢ olmak

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Süt teknolojisi alanındaki çalıĢmalarını
Süt Teknolojisi ABD

PROFESÖR

1

peynir ve dondurma konusunda yapmıĢ
olmak.
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında

SU YÖNETĠMĠ
ENSTĠTÜSÜ

doktora, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
DOÇENT

1

bilim alanında Doçent unvanı almıĢ olmak,
arıtma teknolojileri ve su geri kazanımı
konularında çalıĢmaları olmak.

TÜRK INKILAP
TARĠHĠ ENSTĠTÜSÜ

Atatürk
DOÇENT

1

Ġnkılapları

ve

Türkiye

Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında doçent
unvanı almıĢ olmak,
9883/1-1
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre
öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel Ģartlara haiz olmaları
gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
MÜRACAATTA ĠSTENEN BELGELER VE BAġVURU YERĠ:
1 - PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN:
- Adaylar Personel Daire BaĢkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiĢ, yayın listesi,
doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık
belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim
edeceklerdir. Ayrıca, ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin 17. maddesi
gereğince yayın listelerinde baĢlıca araĢtırma eserlerini belirteceklerdir.
2 - DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN:
- Adaylar, Personel Daire BaĢkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiĢ, yayın
listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek
lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım)
dosya halinde teslim edeceklerdir.
3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN:
- 2547 Sayılı Kanun‘un 23. maddesinde belirtilen Ģartlara haiz adayların, Dilekçe
(Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiĢ, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi,
öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4
takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
SON BAġVURU TARĠHĠ:
Ġlanımızın Resmi Gazete‘de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
Kadro
Unvanı

Adedi

Der.

Profesör

1

1

Kadro
Unvanı

Adedi

Der.

Profesör

1

1

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Üroloji

Profesör

1

1

Acil Tıp

Doçent

1

1

Anabilim Dalı
Gıda Mühendisliği

Meyve sebze iĢleme
alanında uzman olmak,

teknolojisi

TIP FAKÜLTESĠ
Anabilim Dalı
Beyin ve Sinir
Cerrahisi

Nöroendoskopik cerrahi konusunda
deneyim sahibi olmak
Kornea konusunda çalıĢmalar yapmıĢ
olmak,
Retina cerrahisinde tecrübe sahibi
olmak,
Stereoloji alanında eğitici düzeyinde
bilgi sahibi olmak,
Ġskemi
reperfüzyon
alanında
çalıĢmaları olmak,
Ġlkyardım eğitmeni olarak ileri
kardiyak yaĢam desteği ile çocuklarda
ileri yaĢam desteği konularında
eğitim almıĢ olmak
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Anabilim Dalı
Ġç Hastalıkları
Ġç Hastalıkları
Ġç Hastalıkları
Ġç Hastalıkları

Kadro
Unvanı
Profesör
Profesör
Profesör
Doçent

Adedi
1
1
1
1

Der.
1
1
1
1

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Doçent

1

1

Göğüs Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

3

Yrd.Doç.

1

1

Yrd.Doç.

1

1

Aile Hekimliği

Yrd.Doç.

1

3

Nöroloji

Yrd.Doç.

1

1

Nöroloji

Yrd.Doç.

1

2

Radyoloji

Yrd.Doç.

1

2

Çocuk Cerrahisi

Yrd.Doç.

1

3

Fizyoloji

Yrd.Doç.

1

1

Kadro
Unvanı

Adedi

Der.

Geometri

Profesör

1

1

Geometri

Profesör

1

1

Topoloji

Profesör

1

1

Cebir ve Sayılar
Teorisi

Profesör

1

1

Kadın Hastalıkları
ve Doğum
Tıbbi Patoloji

Sayfa : 73

Gastroenteroloji uzmanı olmak
Medikal onkoloji uzmanı olmak,
Nefroloji uzmanı olmak,
Hemotoloji uzmanı olmak,
Radyo telemetri ve implantasyon
cerrahi konusunda eğitim almıĢ
olmak,
Tıpta uzmanlık tüzüğüne göre
uzmanlık eğitimi almıĢ olmak,
Yenidoğan yandal uzmanı olmak ve
yenidoğanda hipernatremik dehidratasyon
konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak,

Özofagus
cerrahisi
konusunda
deneyimli olmak,
Tüp bebek ile ilgili çalıĢma yapmıĢ
olmak,
Alternatif tedavilerle ilgili eğitim
almıĢ olmak,
Migrende serum biomarkerlerinin
serum
seviyeleri
ve
migren
karakteristikleri konusunda çalıĢma
yapmıĢ olmak,
Akupunktur tedavisi uygulaması
konusunda eğitim almıĢ olmak,
Abdomen CT Perfüzyon konusunda
deneyimli olmak,
Laparoskopik cerrahi konusunda
deneyimli olmak,
Fizyoloji uzmanı olmak ve böbrek
iskemi reperfüzyon hasarı konusunda
çalıĢması olmak,

FEN FAKÜLTESĠ
Anabilim Dalı

Sabit sırt uzaklıklı yüzeyler üzerine
çalıĢmalar yapmıĢ olmak,
Tensör demetlerde çalıĢmalar yapmıĢ
olmak,
Düğüm teorisi ve kompaklaĢtırmalar
üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak,
Devirli olarak temsil edilmiĢ gruplar
ve fibonacci sayıları ile topolojik
indeksin
kimyasal
formüllerde
incelenmesi üzerine çalıĢmıĢ olmak

RESMÎ GAZETE
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Kadro
Unvanı

Adedi

Der.

Organik Kimya

Profesör

1

1

Botanik

Profesör

1

1

Kadro
Unvanı

Adedi

Der.

Profesör

1

1

Profesör

1

1

Profesör

1

1

Anabilim Dalı

Mannich bazlarının sentezi konusunda
çalıĢmıĢ olmak,
Stres fizyolojisi konusunda çalıĢma
yapmıĢ olmak,

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Anabilim Dalı
Alman Kültürü ve
Edebiyatı
Alman Kültürü ve
Edebiyatı
Klasik Arkeoloji

Ġngiliz Kültürü ve
Profesör
1
Edebiyatı
Arap Dili ve
Profesör
1
Edebiyatı Bölümü
KAZIM KARABEKĠR EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Kadro
Anabilim Dalı
Unvanı
Adedi
Rehberlik ve
Psikolojik
Profesör
1
DanıĢmanlık

1
1

Der.
1

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Coğrafya Eğitimi

Profesör

1

1

Adedi

Der.

1

1

Adedi
1

Der.
1

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Kadro
Anabilim Dalı
Unvanı
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü

Profesör

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
Kadro
Anabilim Dalı
Unvanı
Seramik
Profesör

Holderlin Kafka Bernhard. Koprafaji
üzerine çalıĢmıĢ olmak,
Robert Walser üzerine çalıĢmıĢ
olmak,
Roma ve Bizans cam formları
üzerinde çalıĢmıĢ olmak,
Amerikan romanı üzerinde çalıĢmıĢ
olmak,
Arap Dili ve Edebiyatı sahasında
çalıĢmıĢ olmak,

Doçentlik unvanını rehberlik ve
psikolojik danıĢmanlık alanında almıĢ
olmak,
Fizik eğitiminde analoji kullanımının
ve kavramsal değiĢim metinlerinin
kavram yanılgılarının giderilmesine
ve öğrenci baĢarısına etkisinin
araĢtırılması
konusunda doktora
yapmıĢ olması ve kavram yanılgıları
konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak,
Coğrafya eğitimi alanında çalıĢma
yapmıĢ olması ve doçentlik unvanını
coğrafya eğitimi alanında almıĢ
olmak,

Doçentlik derecesini bilgisayar ve
kontrol teknolojileri alanında almıĢ
olmak,
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Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili
maddelerine göre Üniversitemiz‘e Öğretim Üyesi alınacaktır.
1 - Profesör kadrosu için adayların BaĢvuru Formuna özgeçmiĢini, Doçentlik Belgesini,
2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
eğitim - öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalıĢmalarını veya
yüksek lisans çalıĢmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın
dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında ÖzgeçmiĢ ile Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına
baĢvurmaları gerekmektedir.
2 - Doçent kadrosu için adayların BaĢvuru Formuna özgeçmiĢini, 2 fotoğrafını, Doçentlik
belgesini, yayın listesini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi
(CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında
ÖzgeçmiĢ ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel
Dairesi BaĢkanlığına baĢvurmaları gerekmektedir.
3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten BaĢvuru Formuna
özgeçmiĢini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım
dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama
aktarılması, Word ortamında ÖzgeçmiĢ ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri)
ekleyerek Ġlgili Birime baĢvurmaları gerekmektedir.
4 - BaĢvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi
gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.
Son baĢvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeĢ) gündür. Posta ile yapılacak
baĢvurular kabul edilmeyecektir.
ĠLGĠLĠ BĠRĠM

PROFESÖR
DOÇENT
Y. DOÇENT
AÇIKLAMA
Adet Derece Adet Derece Adet Derece
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü
ĠnĢaat Mühendisliği
2
1
Anabilim Dalı
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri
Mühendisliği
1
3
Anabilim Dalı
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Mühendisliği
1
3
Anabilim Dalı
Makine Mühendisliği Bölümü
Makine
Mühendisliği
1
4
Anabilim Dalı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Metalurji ve
Enerji Depolama Alanında
Malzeme Anabilim
1
5
Doktora YapmıĢ Olmak.
Dalı
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ĠLGĠLĠ BĠRĠM
PROFESÖR
DOÇENT
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik ve
Elektronik
1
1
Mühendisliği
Anabilim Dalı
FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Tarih Bölümü
Eskiçağ Tarihi
Anabilim Dalı
Matematik Bölümü
Fonksiyonlar
Teorisi ve
1
1
Fonksiyonel Analiz
Anabilim Dalı
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü
Sosyal Bilgiler
Eğitimi Anabilim
1
1
Dalı
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Felsefesi
1
1
Anabilim Dalı
Ġslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Ġslam Tarihi
1
1
Anabilim Dalı
Temel Ġslam Bilimleri Bölümü
Arap Dili ve
Belagatı Anabilim
Dalı
Tefsir Anabilim
Dalı
TIP FAKÜLTESĠ
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi
Anabilim Dalı
Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları
Anabilim Dalı
Kalp ve Damar
Cerrahisi Anabilim
Dalı
Tıbbi Patoloji
Anabilim Dalı

1

1

1

Y. DOÇENT

1

3

1

1

1

4

1

4

1

4

1

AÇIKLAMA

Gastrocerrahisi Yan Dal
Uzmanı Olmak
Nörootolojik Cerrahi ve
Kohlear Ġmplant Konusunda YurtdıĢı Deneyimi
Olmak.
Mitral Kapak Tamiri ve
Kalp Nakli Alanlarında
Tecrübeli Olmak.
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Y. DOÇENT
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AÇIKLAMA

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Çocuk Endokrinoloji ve
1

1

Metabolizma Yan Dal

Anabilim Dalı

Uzmanı Olmak

Deri ve Zührevi
Hastalıklar

1

4

Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

Sanatla Psikoterapi ve
1

Bilimsel Proje Yazımında

1

Anabilim Dalı

Deneyimli Olmak

Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Doktoru ve Tus Ġle
Fizyoloji Anabilim
Dalı

1

4

Uzmanlığını
Olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
Görsel ĠletiĢim Tasarımı Bölümü
Görsel ĠletiĢim
Tasarımı Anasanat

1

4

1

3

1

2

1

3

Dalı
SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
Spor Yöneticiliği
Bölümü
Rekreasyon
Bölümü
TURĠZM FAKÜLTESĠ
Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü
Turizm ĠĢletmeciliği
Anabilim Dalı

KAYNARCA UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU
Uluslararası Ticaret
ve Lojistik Bölümü

1

3
9895/1-1

AlmıĢ
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ EVKA-3 SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA
ĠSTASYONU MĠMARĠ PROJE YARIġMASI
1 - YarıĢmanın Amacı
―Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma Ġstasyonu Mimari Proje
YarıĢması‖ile yarıĢmaya konu tasarım alanında, mevcut imar planlarına uyularak çözümler
geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım
yaklaĢımlarının, günümüz mimarisine de ıĢık tutabilecek iĢlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne
çıkarılması; çağdaĢ bir çevre ve mimari anlayıĢı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması;
güzel sanatların teĢviki, ilgili mesleklerin geliĢmesi, etik değerlerin yerleĢmesi, ekiplerin
uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması da amaçlanmaktadır.
2 - YarıĢmanın ġekli ve Türü
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj
Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, ġehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat
Eserleri YarıĢma Yönetmeliği doğrultusunda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi‘nce açılan yarıĢma;
serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarıĢmasıdır.
3 - YarıĢmanın Konusu ve Yeri
YarıĢmanın konusu; Bornova Ġlçesi, Erzene Mahallesi sınırları içerisinde, 21.108 m2
büyüklüğünde, 4541 ada 1, 2, 3 parsellere kayıtlı olan ve Ģartname ekinde verilen imar planında,
Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmıĢ alanda, ihtiyaç programına uygun olarak çağdaĢ, katılımcı,
zaman içinde oluĢacak gereksinimlere de yanıt verebilecek esneklikte, çevreye duyarlı―Sosyal
Merkez ve Aktarma Ġstasyonu‖mimari projelerinin elde edilmesidir.
Ġzmir ilinin kuzeyde (Manisa, Ġstanbul yönünde) giriĢ noktası konumunda bulunan proje
alanı, Ġzmir metro ağının Bornova yönündeki son istasyonunun olduğu noktada bulunmaktadır.
Proje alanı, konut dokusu, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Bornova ilçe merkezi ile
çevrelenmektedir. Ġzmir - Manisa ve Ġzmir - Ankara yollarıyla keskin bir biçimde sınırlanan
bölgenin konut alanları da benzer kapalılık özellikleri göstermektedir. Çevresinden izole bir konut
çevresi karakteri gösteren alanda sosyal açıdan zengin bir kentsel yaĢam ortamı da
bulunmamaktadır.
Evka3 Metro Ġstasyonu proje alanının içerisinde yer almakta, mevcut durumda bir
aktarma noktası ve açık otopark alanı olarak kullanılmaktadır. Ġzmir Metro ile son istasyona gelen
yolcular buradan ESHOT‘un iĢlettiği otobüsler, kendi otomobilleri, taksi ve minibüsler ile baĢka
yerlere aktarılmaktadır. YarıĢma alanı, kentsel bir toplama ve dağıtma odağı olarak çalıĢmasına
rağmen eriĢilebilirlik ve bekleme koĢulları açısından etkin ve konforlu hizmet verememektedir.
UlaĢım
ÇalıĢmaları devam eden Ġzmir - Ġstanbul otoyolu Spil Dağı‘nın doğusundan geçerek
transit bir ulaĢım seçeneği oluĢturacaktır. YarıĢma alanının batısından geçen mevcut Ġzmir Ġstanbul yolunun (Ġstanbul caddesi) ise Ġzmir - Manisa arasındaki trafiğin yoğunluğunu aynen
devam ettireceği öngörülmektedir. Manisa‘daki sanayi tesislerinde çalıĢanlar ile eğitimine
Manisa‘da devam eden ve Ġzmir‘de ikamet edenler iki kent arasındaki bu yoğun trafiğinin ana
gerekçesini oluĢturmaktadır. Dolayısıyla, yarıĢma alanının batı tarafında, Ġstanbul Caddesi
Ģehirlerarası otobüs firmaları tarafından günün her saatinde indirme bindirme yapmak amacıyla
kullanılmaktadır.
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YarıĢmadan Beklentiler
Ġki üniversiteyi sınırları içinde barındıran Bornova 70.000 üniversite öğrencisine ev
sahipliği yapmaktadır. 1955 yılında kurulan ve Bornova‘nın kentsel geliĢiminde itici güçlerin
baĢında gelen Ege Üniversitesi ana kampüsü ve lojman alanları ile yarıĢma alanının hemen
bitiĢiğinde konumlanmaktadır. YaĢar Üniversitesi ise Evka3 Aktarma Ġstasyonuna Ege
Üniversitesi ve Bornova istasyonlarının (Ege Üniversitesi Hastanesi) hemen sonrasında yer alan
Bölge Ġstasyonu ile bağlantılıdır. Her iki üniversiteye de 10 dk. mesafede Ġzmir Metro ile eriĢmek
mümkündür.
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, bir yandan UlaĢım Ana Planı çalıĢmalarını sürdürürken
diğer yandan ulaĢımda yenilikçi çözümler geliĢtirmek ve aktarma istasyonlarının kentli yaĢamının
bir parçası olan ve sonrasında yaygınlaĢtırılabilecek bir modeli oluĢturmak istemektedir.
YarıĢmacılardan ―Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik‖ ana baĢlığında toplanabilecek bu
yaklaĢımın getirdiği çoklu ulaĢım senaryolarının aktif yaĢam tarzını teĢvik edecek biçimde ele
alınması ve iĢletilmesi beklenmektedir. Farklı ulaĢım seçeneklerinin (yaya-bisiklet-otobüs-raylı
sistemler) sosyal merkezin sunacağı farklı kamusal iĢlevlerle bütünleĢtirilmesi önemlidir.
Bu bağlamda yarıĢmanın temel beklentisi kentliler açısından yarıĢmaya konu olan
aktarma odağını daha konforlu hale getirmek ve aynı zamanda bu alanı kentlinin sosyal ve
kültürel gereksinmelerini karĢılayacak bir merkez olarak kent yaĢamına katılmasını sağlamaktır.
YarıĢmacılardan yalnızca bir Aktarma Merkezi ve bununla entegre bir Sosyal Merkez
projesi değil; aynı zamanda alanın konumunu, kentsel bellek iliĢkileri ve gelecek potansiyellerini,
içinde bulunduğu kentsel alan ve mahalle yaĢamıyla bütünleĢtirecek donatı ve iĢlevleri de ortaya
koyan, kentin giriĢ noktasında bulunmasının getirdiği potansiyelleride göz ardı etmeyen, yaĢam
kalitesi ve mekân kalitesi geliĢtirilmiĢ aktif bir kentsel çevre için gerekli önerileri de geliĢtirmeleri
beklenmektedir.
Diğer yandan, kentlilerin aktarma istasyonunun taĢıdığı aktif ulaĢım imkanlarını da
kullanarak kent yaĢamıyla entegre olduğu, etkilerinin daha geniĢ alana yayıldığı, sınırların
kalktığı ve hayata karıĢtığı bir yaĢam-eğlence-öğrenme alanının tasarlanması beklenmektedir.
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi çevreci ulaĢım alanında son yıllarda çeĢitli Avrupa Birliği
çerçevelerinin bir parçası olan çözümleri uygulamayı taahhüt etmektedir. Örneğin, 2015 yılında
dâhil olduğu BaĢkanlar SözleĢmesi (Covenant of Mayors) kapsamında hazırladığı Sürdürülebilir
Enerji Eylem Planı‘na göre 2020 yılına kadar kentteki karbondioksit salınımının %20 azaltılması
hedeflenmektedir. Avrupa Birliği ―Flow‖ (AkıĢ) Projesine değiĢim kenti olarak katılan Ġzmir,
ulaĢımda yaya ve bisikletin teĢviki, modellenmesi ve bir örnek alanda partner kentlerle bilgi
değiĢimiyle uygulanmasını gerçekleĢtirecektir. Bu kapsamda, Evka3 Aktarma Ġstasyonu ile
entegre ve tasarım alanını sınırlayan Cengizhan Caddesi boyunca 2 km‘lik güzergâh üzerinde
güvenli bisiklet yolları oluĢturulması; bisikletle okula kampanyaları ile bir trafik eğitim merkezi
ile sonlandırılması düĢünülmektedir. Ayrıca, UlaĢım Ana Planı sonrası, toplu taĢıma ve yayabisiklet türlerinin önde olduğu ve iyi tasarım ile desteklendiği ‗Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik
Planı‘ için de ilk adımlar atılmıĢtır. YarıĢmacılardan çevre ve iklime duyarlı tasarım çözümlerinin
yanı sıra aktarma istasyonundan yarıĢma alanı ve art alanındaki bölgelere aktif ulaĢımı
destekleyen kolay eriĢilebilen, güvenli ve konforlu yaya-bisiklet ağı çözümleri getirmesi
beklenmektedir.
YarıĢma verilerinde 2. ve 3. Proje alanı olarak belirtilen alanlar Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi‘nin tasarrufundadır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi, bu 2 alanda da yarıĢmanın konusu
olan iĢlevleri destekleyecek, geliĢtirecek ve tüm alanda olumlu yönde dönüĢtürücü bir etki
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oluĢturabilecek öneriler geliĢtirmeyi planlamaktadır. Bu bağlamda 3 numaralı alanda bir spor
odağı ve üniversite öğrencilerinin barınma gereksinimini karĢılamak üzere bir yurt iĢlevinin
önerilmesi ilerleyen etaplarda söz konusu olacaktır. Aynı Ģekilde, 2 numaralı proje alanında da
sosyokültürel iĢlevlerin önerilmesi öngörülmektedir. YarıĢmacıların tasarımlarını geliĢtirirken bu
türden bir gelecek kurgusunu da dikkate alması beklenmektedir.
4 - Ġdarenin Adı ve ĠletiĢim Bilgileri
YarıĢmayı Açan Kurum
: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı
Adres
: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi
BaĢkanlığı, Projeler ġube Müdürlüğü Kat 6, Oda No: 623,
35250, Konak / Ġzmir
Telefon
: +90 232 293 3533 (Sinan Alper)
+90 232 293 1538 (Nurcihan Yenikale)
E-posta
: evka3yarisma@gmail.com
Web
: www.izmir.bel.tr
IBAN
: Vakıflar Bankası Ġzmir Finans Market ġubesi'ndeki
00158007292289040 numaralı bankomat cari hesabı
IBAN: TR640001500158007292289040
5 - YarıĢmaya Katılım KoĢulları
YarıĢmaya katılacak yarıĢmacıların aĢağıdaki koĢulları yerine getirmesi zorunludur:
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten
men cezalısı durumunda olmamak.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danıĢman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları,
ortakları, yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak.
• Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
• ġartname alıp isim ve adreslerini yarıĢma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak
katılanlardan bir kiĢinin bu Ģartı yerine getirmesi yeterlidir).
• YarıĢmayı açan idarede, yarıĢma ile ilgili her türlü iĢlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• YarıĢmayı açan idare adına hareket eden danıĢmanlar ile bunların çalıĢanları arasında
olmamak.
• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler
gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olmamak.
Ekip olarak katılanların her birinin koĢulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak
katılanların idareyle iliĢkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi
olarak belirtmesi gerekir. YarıĢmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karĢı
müĢtereken ve müteselsilen sorumludurlar.
YarıĢmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karĢılığında yarıĢmaya kayıt
yaptıracaklardır. YarıĢma bedeli ―ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BORNOVA EVKA 3
SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA ĠSTASYONU MĠMARĠ PROJE YARIġMASI‖ açıklaması
ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletiĢim bilgileri ile birlikte
raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. YarıĢmaya kayıt için son tarih ―Proje
Teslim‖ tarihidir.
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Bu Ģartlara uymayanlar yarıĢmaya katılmıĢ olsalar da tasarımları yarıĢmaya katılmamıĢ
sayılır ve isimleri yarıĢmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek
odalarına bildirilir.
6 - Jüri üyeleri ve Raportörlerin Ġsim ve Unvanları
DanıĢman Jüri Üyeleri
• Dr. Buğra GÖKÇE
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili
• Koray VELĠBEYOĞLU
ġehir Plancısı
• Halil Ġbrahim ALPASLAN
Mimarlar Odası Ġzmir ġubesi Yönetim Kurulu
BaĢkanı
• AyĢe GEVREK GÖZSOY
Peyzaj Mimarı- YeĢil Alanlar Yapım ġube Müdürü
• Ömer YILMAZ
Mimar
Asli Jüri Üyeleri
• Devrim ÇĠMEN
Mimar
• Cem ĠLHAN
Mimar (Jüri BaĢkanı)
• Hüseyin Sinan OMACAN
Mimar
• Didem ÖZDEL
Mimar
• Deniz ALKAN
ĠnĢaat Mühendisi
Yedek Jüri Üyeleri
• Orhan ERSAN
Mimar
• Ülkü ĠNCEKÖSE
Mimar
• Necati ATICI
ĠnĢaat Mühendisi
Raportör
• Sinan ALPER
Mimar, Ġzmir B. Bld. - Projeler ġube Müdürlüğü
Raportör Yardımcıları
• Can TUNÇOK
Mimar, Ġzmir B. Bld. - Projeler ġube Müdürlüğü
• Nurcihan YENĠKALE
Yazı ĠĢleri, Ġzmir B. Bld. - Projeler ġube Müdürlüğü
7 - YarıĢmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler
1. YarıĢma Ģartnamesi ve ihtiyaç programı
2. YarıĢma alanına ait fotoğraflar
3. YarıĢma alanına ait bilgi ve belgeler:
a. 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli uygulama imar planı,
b. 1/1000 ölçekli hâlihazır pafta,
c. Aplikasyon krokisi,
d. YarıĢma alanı ve yakın çevre videosu,
e. Ġklim verileri,
f. Metro Evka3 istasyonu uygulama projeleri,
g. 1/500 ölçekli maket sınır paftası,
h. Zemin durumu raporu,
i. YarıĢma ön sunumu
Tüm veriler yarıĢma web adresinde, yarıĢma süresince dijital olarak mevcut olacaktır.
8 - YarıĢmacılardan Ġstenenler
Projenin kent ve çevre ile iliĢkilerini anlatan, alanın ve yapının iĢleyiĢini açıklayan,
ölçekli- ölçeksiz analiz, diyagram ve açıklamalar.
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1/2000 Ölçekli Yakın Çevre EtkileĢim Planı: Alanı yakın çevre güzergahları, ulaĢım
planları ve daha sonraki etapta gerçekleĢtirilecek olan 2 ve 3 numaralı parseller ile olan kavramsal
iliĢkiler gösterilmelidir.
1/500 Ölçekli Vaziyet Planı: Alanın yakın çevre iliĢkileri, yapı ana iĢlevlerinin giriĢleri ve
servis giriĢleri belirtilmelidir. Zemin iliĢkilerini gösterir biçimde hazırlanacaktır. YarıĢma alanının
kuzeydoğusunda bulunan açık alanda, mevcut otopark sayısı minimum 85 araç olacaktır ve
minimum mevcut yeĢil alan m2‘si korunacak Ģekilde yeniden düzenlenecektir.
1/200 Ölçekli, Kat Planları: Planlar aynı bakıĢ yönünde ve tefriĢli olarak çizilmelidir.
Zemin kat planı yakın çevresini gösterecek Ģekilde ifade edilecektir. Aktarma Merkezi ve
eklentilerini içeren katlar 1/500 ölçekte verilebilir.
1/200 Ölçekli Kesit ve GörünüĢler: Projeyi anlatacak en az 2 kesit ve yeterli sayıda
görünüĢ çizilmelidir.
Sistem Detayı: Yapı sistemi ve malzemelerini tanımlayan 1/50 ölçekli kesit ve görünüĢleri
içeren kısmi sistem detayı çizilmelidir. Sistem detayının verildiği nokta plana iĢlenecektir.
1/500 Ölçekli Maket: Ġdare tarafından hazırlanacak olan altlık makete yerleĢtirilecektir.
Yapılacak maket, Ģartname ekinde verilmiĢ olan maket sınırının dıĢına taĢmayacaktır ve maketin
yerleĢtirileceği alanın taban kotu 30.00 kotunda olacaktır. Ġdarenin hazırlayacağı altlık maket
beyaz olacaktır.
Mimari Açıklama Raporu: Verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, tasarımda nasıl ele
alındığı ve değerlendirildiğini belirten, grafik anlatımları da içeren, tasarım ana fikirlerini ve
strüktürel kurguyu ifade eden açıklamalar pafta üzerinde yer alacaktır. Ayrıca daha fazla açıklama
içeren bir dosya da mimari açıklama raporu olarak verilecektir. Bu raporda verilen ihtiyaç
programı ve arsa verilerinin ıĢığında projenin ele alınıĢındaki yaklaĢımlar belirtilmelidir. Yapı
ekonomisi iĢletme ve geleceğe dönük devamlılığı açısından iĢlevine en uygun inĢaat sistemi ve
malzeme seçimleri tanımlanmalıdır. Aktarma Merkezi‘nin özelliğinden dolayı mekanik tesisat
sistem, ekipman, ünite vb. tarif eden prensip Ģema ve diyagramlar verilecektir. Raporun ekinde
paftaların A3 boyutunda küçültülmüĢ kopyaları da yer alacaktır.
ĠnĢaat Mühendisliği Raporu: Bu raporda teklif edilen yapıların taĢıyıcı sisteminin
seçiminde göz önünde bulundurulan mühendislik ve ekonomik faktörler belirtilecektir. Rapor
içeriğinde yapının yapılacağı alan 1. Derece deprem Bölgesi içinde kaldığından, eklerin 7.
maddenin ―16.‖ bendinde yer alan zemin durum raporu göz önüne alınarak gerekli görülürse,
zemin iyileĢtirme yöntemlerine göre projelendirileceğine dikkat edilerek sistem Ģeması ve rapor
hazırlanacaktır. Ayrıca, çoklu ulaĢım türlerinin talep ettiği donatıların (ör: merdivenlere eklenen
bisiklet taĢıma kanalları, engelsiz çözümler) nasıl entegre edileceği gösterilecektir.
Peyzaj Mimarlığı Raporu: Mimari projeden yansıyan veriler ile diğer arsa durumu ve
çevresel (iklimsel, toprak, meteorolojik ) veriler değerlendirilerek üretilen dıĢ mekan kullanım
kararlarını açıklayan, (sirkülasyon ve bağlantı çözümleri, dıĢ mekanda kullanılan donatılar, dıĢ
mekan aydınlatma stratejileri, alt yapının üst yapıya yansıdığı dıĢ mekan kullanımını etkileyen
tüm veriler, drenaj sistemleri vb.) mevcut verileri destekleyen bitkisel ve yapısal çözüm
yaklaĢımlarını anlatan rapor, pafta üzerinde ve ayrıca açıklayıcı metin olarak peyzaj mimarı
tarafından hazırlanacaktır.
Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve ġekli
6 adet A-0 normunu aĢmamak Ģartıyla sunum serbesttir. Sergilemeye uygun, sert bir
zemin üzerine yapıĢtırılarak teslim edilecek paftalar dikey olarak kullanılacaktır. Sergileme
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kolaylığı bakımından bütün paftalarda paftanın asılma Ģemasındaki yeri gösterilecektir. Ayrıca
vaziyet planı altında toplam inĢaat alanı, her paftada bütün kat planlarının altında ayrı ayrı alanları
ve paftanın sol alt köĢesine o paftadaki binaların toplam alanları (m2) olarak verilecektir. Ayrıca,
teslim edilen paftaların A3 boyutunda küçültülmüĢ renkli bir takım basılı kopyası teslim
edilecektir. Paftaların sağ üst köĢesinde beĢ rakamdan oluĢan rumuz yer alacaktır.
Dijital Olarak Ġstenenler
Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar ayrıca bir CD‘ye kayıt edilmiĢ olarak da teslim
edilmelidir (Orijinal ebatlarında ve 300 dpi PDF veya JPG formatında).
Sunumlarda Mimarlar Odası ―ön proje çizim‖ standartlarına uyulacaktır.
Ülkemizde ve Ġzmir‘de yürürlükte olan ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.
Verilen Ġmar Planının tanımlamadığı konularda Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği‘ne
uyulacaktır.
9 - Yer Görme
Yer görme zorunludur. Son yer görme tarihi yarıĢma takviminde verilmiĢtir. Yer görme
belgesi raportörlükten alınacaktır. Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.
10 - YarıĢmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar
AĢağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koĢuluyla
yarıĢmadan çıkarılır:
• YarıĢma Ģartnamesinin yarıĢmaya katılım koĢulları esaslarına uymayanlar,
• Herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli eden iĢaret bulunan projeler,
• ―Yer Görme Belgesi Zarfı‖ olmayan projeler,
• ―YarıĢma Projesi ile Kimlik Zarfı ve Ġçindeki Belgelerin‖ teslim edilmediği projeler,
• Katılım ücretini yatırmamıĢ ve yatırdığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamıĢ olanlar,
• Zamanından geç teslim edilen projeler.
11 - Kimlik Zarfı ve Yer Görme Belgesi Zarfı
Kimlik Belgesi Zarfı ve Yer Görme Belgesi Zarfı ayrı zarflar halinde teslim edilecektir.
Bu zarflar tek bir zarf içine ayrı ayrı konulacaktır.
Kimlik Belgesi Zarfı
YarıĢmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taĢıyan ve
üzerinde ―ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA
ĠSTASYONU MĠMARĠ PROJE YARIġMASI KĠMLĠK ZARFI‖ yazılı olan bir zarfın içine
Ģunları koyacaktır:
• Ekip üyesinin yarıĢmadaki rolü, adı – soyadı ve mesleğini bildirir ―Ekip Listesi‖. (Bu
liste imzalanmayacaktır.)
• YarıĢma Ģartlarını aynen kabul ettiklerini belirten Katılım Tutanağı (bkz. ġartname Son
Sayfası),
• YarıĢmacının/ekip temsilcisinin ve diğer üyelerin adı ve soyadını, mezun oldukları
okulu ve diploma numaralarını, üyesi oldukları oda sicil numaralarını ve adreslerini bildirir imzalı
bir belge,
• TMMOB Mimarlar Odası tarafından bu yarıĢma için yarıĢmacı adına düzenlenmiĢ üye
tanıtım belgesi,
• TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası tarafından bu yarıĢma için yarıĢmacı adına
düzenlenmiĢ üye tanıtım belgesi,
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• TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından bu yarıĢma için yarıĢmacı adına
düzenlenmiĢ üye tanıtım belgesi,
• ĠletiĢim adres, mail ve telefonları.
Ekip olarak katılım halinde, bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.
Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek
yarıĢma dıĢı bırakılır. YarıĢmaya katılan proje sahiplerinden yarıĢmada derece ve mansiyon
kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca
"açılabilir" ibaresini yazarlar. Üzerinde "açılabilir" kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve
mansiyon kazanmamıĢ olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus tutanakta belirtilir.
Yer Görme Belgesi Zarfı
YarıĢmacılar, projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taĢıyan ve
üzerinde ―ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ EVKA3 SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA
ĠSTASYONU MĠMARĠ PROJE YARIġMASI YER GÖRME BELGESĠ ZARFI‖ yazılı bir zarfın
içine raportörlükten aldıkları yer görme belgesini koyacaklardır.
12 - YarıĢma Takvimi
• YarıĢmanın ilanı:
10 Kasım 2016
• Son soru sorma tarihi:
1 Aralık 2016
• Soruların yanıtlarının ilanı:
7 Aralık 2016
6 Ocak 2017
• Yer görme için son tarih:
7 ġubat 2017 saat 18.00
• Proje teslim tarihi:
• Kargo ile teslim için son tarih:
9 ġubat 2017
• Jüri değerlendirmesi baĢlangıç tarihi:
17 ġubat 2017
• Kolokyum ve ödül töreni:
4 Mart 2017
13 - Tasarımların Teslim Yeri ve ġartları
Teslim edilecek projeler yarıĢma Ģartnamesinde tanımlanan özelliklere göre
düzenlenecektir.
• Projeler, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, MithatpaĢa Caddesi, No: 1087,
Güzelyalı, Konak/ĠZMĠR adresine teslim edilecektir.
• Proje ve ekleri yarıĢma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar yarıĢma
raportörlüğüne elden imza karĢılığı teslim edilebileceği gibi; posta veya kargo ile adrese teslim
olarak da gönderilebilir. Kargo veya posta ile gönderilen projelerin alındı makbuzunun kopyası
(proje ve eklerinin son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösteren), yarıĢma
raportörlüğüne ait e-posta adresine en geç yarıĢma takviminde ―Proje Teslim Tarihi‖ olarak
belirtilen tarihte saat 20:00‘a kadar gönderilecektir.
• En geç kargo ile teslim tarihine kadar yarıĢma iletiĢim adresine ulaĢmayan katılımlardan
ve kargoda oluĢabilecek hasarlardan Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi sorumlu değildir.
14 - Sergi Yeri ve Zamanı
Projelerin sergileneceği yer yarıĢma sonuçlarının ilanıyla açıklanacaktır.
15 - Projelerin Geri Verilme ġekli
YarıĢmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler Ġdare‘nin sorumluluğu altındadır.
Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri Ġdare‘ye ait olacaktır.
Derece alamayan projeler, yarıĢma sonucu ilan edildikten sonra sergi süresinin bitiminden
itibaren 30 gün içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından alınacaklardır. Ġdare, bu süre
içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.
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16 - Rumuz ve Ambalaj Esasları
Rumuz
• YarıĢmacılar 5 (beĢ) rakamdan oluĢan bir rumuz kullanacaklardır.
• Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
• Tüm paftaların, raporların her sayfasının, ambalajın ve zarfların sağ üst köĢesinde ve CD
üzerinde rumuz bulunacaktır
Ambalaj
• Proje paftaları, maket ve zarfların yarıĢma raportörlüğüne teslim edileceği ambalaj dıĢ
etkenlerden zarar görmeyecek Ģekilde, kıvrılmadan ambalaj içinde teslim edilecektir.
• Ambalaj üzerine 5 rakamlı rumuz ve adres ile birlikte ―Evka-3 Sosyal Merkez ve
Aktarma Ġstasyonu Mimari Proje YarıĢması Raportörlüğü‖ yarıĢmanın adı yazılacak, bunun
dıĢında hiçbir yazı ve iĢaret konulmayacaktır. Projeler, raporlar, kimlik ve yazıĢma zarfları
kıvrılmadan, tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir.
17 - YarıĢma Sonuçlarının Ġlanı
YarıĢma sonuçları Ġdare‘nin resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.
18 - Ödüller ve Ödeme ġekli
• 1. Ödül
80.000 TL
• 2. Ödül
60.000 TL
• 3. Ödül
40.000 TL
• 1. Mansiyon
30.000 TL
• 2. Mansiyon
30.000 TL
• 3. Mansiyon
30.000 TL
• 4. Mansiyon
30.000 TL
• 5. Mansiyon
30.000 TL
• 6. Mansiyon
30.000 TL
TMMOB Mali ĠĢler Yönetmeliği‘nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satınalma ve
jüri bedellerinin %5‘leri tutarındaki kesintiler Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi tarafından bloke
edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon
tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti
yapıldıktan sonra yarıĢmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka
hesabına yapılacaktır.
19 - Kolokyumun Yeri
Kolokyum yeri yarıĢma sonuçlarının ilanı ile açıklanacaktır.
20 - AnlaĢmazlıkların Çözümü
YarıĢma sonuçlarının ilanından sözleĢmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde
Ġdare ile yarıĢmacı arasında doğabilecek anlaĢmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaĢma
sağlanamaması halinde Ġzmir Mahkemeleri‘nde çözümlenecektir.
21 - Birincilik Ödülünü Kazanana Uygulama Projesi ĠĢinin Verilme Esasları
Ġdare, Mimarlık ve Mühendislik Proje ve Mesleki Kontrollük hizmetlerini bu Ģartname ve
ekleri hükümlerine göre yarıĢmada birinci ödülü kazanan proje sahibi 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu 22. Maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır.
Uygulanması kararlaĢtırılan tasarımın sahibi/sahipleri, uygulama ve detay projelerini yapmak
istemezse hakkından vazgeçmiĢ sayılır ve bu durumda idare uygulamayı ikinciliği kazanan
tasarım sahibi/sahiplerine yaptırabilir. Eğer ikinciliği kazanan tasarım sahibi de iĢi yapmaktan
vazgeçerse, idare iĢi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır.
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Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında aĢağıdaki yapı sınıfları
dikkate alınacaktır:
Otopark ve Aktarma Merkezi için : III-A
Sosyal Merkez için

: V-A

Açık alan düzenlenmesi

: II-B

Proje ücretleri hesabı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri
ġartnamesi ‘ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleĢme yılı yapı yaklaĢık birim
maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inĢaat alanı hesaba esas alınır.
Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mimarlık ve
Mühendislik Hizmetleri ġartnamesi esaslarına göre bu Ģartnamede belirtilen Mimarlık ve
Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.
Açık alan ücret hesabına esas olan alan, yarıĢma alanının toplamından, kazanan projedeki
yapıların (kapalı ve yarı açık) zemine oturduğu alan çıkarıldıktan sonraki alandır.
Mimarlık, mühendislik, peyzaj (proje ve ihale dosyası düzenlenmesi–PĠD) hizmetlerine
teknik Ģartnameler hazırlanması dâhildir.
Gerekli görülmesi halinde geoteknik proje hizmeti Ġdare tarafından talep edilebilir. Bu
durumda hizmet bedeli ayrıca belirlenir ve ödenir.
Gerekli görülmesi halinde altyapı hizmetleri, enerji danıĢmanlığı, sürdürülebilirlik ve
çevresel etki danıĢmanlığı, aydınlatma tasarımı danıĢmanlığı, yangın danıĢmanlığı, iç mekân
tasarımı ve dekorasyon, iĢaretleme & yönlendirme grafik tasarımı ve akustik danıĢmanlığı hizmeti
Ġdare tarafından talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli ayrıca belirlenir ve ödenir.
Gerekli görülmesi halinde jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel
Tasarım Projeleri, ġehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri YarıĢmaları Yönetmeliği‘nin
31. Maddesi uyarınca, yarıĢmanın sonucunda 1. Ödül‘ü kazanan proje için tavsiyelerde
bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüĢme yapmak isteyebilir.
22 - Soru Sorma ve Yanıtlamaya ĠliĢkin Esaslar
YarıĢmacılar sorularını yarıĢma takviminde son soru sorma tarihi olarak belirtilen tarihe
kadar yarıĢma e-posta adresine göndereceklerdir. YarıĢma jürisi yarıĢma takviminde belirtilen
tarihe kadar ulaĢtırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm cevaplar, yarıĢma takviminde
belirtilen tarihe kadar soru soranın kimliği belirtilmeden Ģartname alan tüm yarıĢmacıların
adreslerine e-posta ile gönderilecek, ayrıca Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi resmi internet sitesinde
açıklanacaktır. Sorulara verilen cevaplar yarıĢma dokümanı niteliğindedir.
23 - Hak ve Sorumluluklar
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile belirlenen haklar saklı kalmak koĢulu ile
ödül, mansiyon kazanan projelerin tanıtım ve yayım hakları yarıĢmayı düzenleyen kuruluĢ olan
Ġzmir BüyükĢehir Belediyesine ait olacaktır. ġartname kayıt formunu doldurarak yarıĢmaya
katılan tüm proje sahipleri bu hükmü kabul etmiĢ sayılır. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ve
TMMOB Mimarlar Odası yarıĢmacıların, ayrıca projelerini yayınlamalarına müdahale edemez.
YarıĢmaya ekip olarak katılan yarıĢmacıların her biri idareye karĢı müĢtereken ve müteselsilen
sorumludurlar.
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YarıĢma Katılım Tutanağı Örneği
―Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım Projeleri ġehir ve Bölge Planlama ve
Güzel Sanat Eserleri Yönetmeliği‖ kapsamında düzenlenen ―Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Evka-3
Sosyal Merkez ve Aktarma Ġstasyonu Mimari Proje YarıĢması‖ Ģartnamesini okudum, aynen
kabul ediyorum.

TARĠH/ĠMZA:

Adı ve soyadı:

Mezun olunan okul:

Diploma numarası:

Oda sicil no:

TC kimlik numarası:

Adres:

Telefon:

E-posta:
9875/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tek-Den ĠnĢ. Turz. Oto Kiralama Sağlık TaĢm. Gıda Rek. Teks. San. ve Tic. Ltd. ġti.‘nin
Ġstanbul Yolu 8. Km Erciyes ĠĢyerleri Sitesi 9. Cad. No: 55 Macunköy/ANKARA adresinde
bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK)
28.12.2001 tarih ve 09 sayılı kararı ile verilen 15 no‘lu ―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali ve
kullanma hakkı veren sözleĢmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez
Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 14.10.2016 tarih ve 522/5 no‘lu teklif kararıyla Bakanlık
Makamından alınan 02.11.2016 tarih ve 25609 sayılı Makam Olur‘u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

9905/1/1-1

—————
Ultra Yapı Malzemeleri Kalite Kontrol ve Beton Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. ġti.
Adıyaman

ġubesi‘nin

Mimar

Sinan

Mah.

Atatürk

Bulvarı

Bersey

Apt.

No:

3/C

Merkez/ADIYAMAN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı
Denetim Komisyonunun (YDK) 08.11.2010 tarih ve 337 sayılı kararı ile verilen 214 no‘lu
―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali ve kullanma hakkı veren sözleĢmenin firmanın talebi
doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 14.10.2016
tarih ve 522/5 no‘lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 02.11.2016 tarih ve 25609 sayılı
Makam Olur‘u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

9905/2/1-1

—————
Deniz Jeoteknik Müh. ĠnĢ. Mad. Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti.‘nin Ertuğrulgazi Mah. ġehit
Ayhan Ünver Cad. No:19/1 Merkez/BĠLECĠK adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının,
Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 16.06.2011 tarih ve 391 sayılı kararı ile
verilen 296 no‘lu ―Laboratuvar Ġzin Belgesi‖ iptali ve kullanma hakkı veren sözleĢmenin firmanın
talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK)
14.10.2016 tarih ve 522/5 no‘lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 02.11.2016 tarih ve
25609 sayılı Makam Olur‘u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

9905/3/1-1

—————
Ġzmir Ġli, Buca Ġlçesi, 7233 ada, 1 parsel üzerindeki 734608 YĠBF nolu yapının denetimini
üstlenen Olgu Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Lütfiye KESER
(Denetçi No: 8014, Oda Sicil No: 14050) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada,
Ankara 7. Ġdare Mahkemesinin 29.09.2016 tarih ve E.2015/1460-K.2016/3286 sayılı kararı ile
―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, Lütfiye KESER hakkında, 10.04.2015 tarihli
ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 26.10.2016 tarihli ve
25095 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.

9906/1-1
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Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Dumlupınar Üniversitesi Yapı ĠĢleri
Ġl/Ġlçe
ve Teknik Daire BaĢkanlığı

Adresi

DPÜ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire
BaĢkanlığı
Evliya
Çelebi Tel-Faks
YerleĢkesi / KÜTAHYA

Posta Kodu

KÜTAHYA / Merkez
Tel: 0 274 265 20 31
Faks: 0 274 265 20 42

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

Kriter-A Tur. Tem. ĠnĢ. Rek. Nak. Gıda
San. Tic. Ltd. ġti.

Adresi

Ragıp Tüzün Mh. Cengiz Sk. No: 93/4
Yenimahalle / ANKARA

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

590 050 3815

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

269645

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9965/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon San. ve
Tic. Anonim Şirketinden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9950/1-1
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9936/1/1-1
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9937/1-1
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sayfa : 107

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sayfa : 109

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sayfa : 111

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sayfa : 113

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Sayfa : 115

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2016/313047

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Ġl/Ġlçe
Merkezi

Adresi

Ondokuz
Mayıs
Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Tel-Faks
Merkezi

Posta Kodu

55139

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

Atakum/SAMSUN

0 362 312 19 19
0 362 457 60 10
omusamsa@omu.edu.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

GONAGEN Tıbbi Malzeme Pazarlama
ve Ticaret Limited ġirketi

Adı/Unvanı

Maslak Mah. Bilim Sok. Sun Plaza

Adresi

No: 5A/13 Sarıyer/ĠSTANBUL

T.C. Kimlik No.
Boğaziçi Kurumlar V.D.

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

131 072 3630

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ġstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

652132

6. Yasaklama
Süresi

(12)

Ay

Yıl

( )

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 121

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 14.04.2016 - 125
Karar Tarihi ve No
: 14.04.2016 - 4938

09.05.122
Toplantı Yeri
AYDIN

9755/1-1

Sayfa : 122

RESMÎ GAZETE

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No
Karar Tarihi ve No

: 29.09.2016 - 139
: 29.09.2016 - 5450

09.12.26
Toplantı Yeri
AYDIN
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Sayfa : 123

Sayfa : 124
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10 Kasım 2016 – Sayı : 29884
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Sayfa : 126
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RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 129

9756/1-1

Sayfa : 130

RESMÎ GAZETE

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 131

9835/1-1

Sayfa : 132

RESMÎ GAZETE
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 133
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Sayfa : 134

RESMÎ GAZETE

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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RESMÎ GAZETE
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Sayfa : 136

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 137
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Sayfa : 138

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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RESMÎ GAZETE
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Sayfa : 140

RESMÎ GAZETE
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 141
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Sayfa : 142

RESMÎ GAZETE
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Sayfa : 145
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Sayfa : 146

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 147
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Sayfa : 148

RESMÎ GAZETE
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
06.16/15 A.A.
Toplantı Tarihi ve No : 27/10/2016 - 192
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27/10/2016 - 3747
ANKARA
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve
B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı
yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan
TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi
üzerine Ankara Ġli, Nallıhan Ġlçesi, Çayırhan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescilli
Köyyeri Höyüğünün sit sınırlarının koordinatlandırılmasına iliĢkin Anadolu Medeniyetleri
Müzesi ve Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
hazırladıkları 18/10/2016 gün ve 5126 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler
sonunda;
Ankara Ġli, Nallıhan Ġlçesi, Çayırhan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve
Kurulumuzun 12/10/1993 gün ve 3173 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil
edilen Köyyeri Höyüğün kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan
koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna;
Köyyeri Höyüğü için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almıĢ olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı Ġlke Kararının
I. maddesinin GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma KoĢulları olarak belirlenmesine karar
verildi.
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 149
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Sayfa : 150

RESMÎ GAZETE
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
37.19/131 A.E.K.
Toplantı Tarihi ve No : 27.10.2016 - 192
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27.10.2016 - 3771
ANKARA
Kastamonu Ġli, Tosya Ġlçesi, Akseki Köyü, Kayalık Mevkiinde Kastamonu Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen ve 1. Derece arkeolojik sit olarak önerilen alan ve DSĠ
23.Bölge Müdürlüğü iĢletilmesi planlanan taĢ ocağına iliĢkin Ankara I Numaralı Kültür
Varlıkların Koruma Bölge Kurulunun 09.06.2016 gün ve 3432 sayılı kararı, Kastamonu Ġl Özel
Ġdaresinin22.07.2016 E.8140 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 20.09.2016 gün ve
E.431287 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda,
Kastamonu Ġli, Tosya Ġlçesi, Akseki Köyü, Kayalık Mevkiinde Kastamonu Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın ve nekropolün 1. derece arkeolojik sit
sınırının ekli harita üzerinde kordinatları ile birlikte gösterildiği Ģekilde arkeolojik sit olarak tescil
edilmesine,
Söz konusu alanın hemen üzerinde 1/25.000 ölçekli haritada gösterilerek DSĠ 23. Bölge
Müdürlüğü tarafından iĢletilmesi planlanan taĢ ocağının yapılacak iĢletmenin sit alanına zarar
vereceği anlaĢıldığından Kurulumuzun 09.06.2016 gün ve 3432 sayılı kararında belirtildiği üzere
taĢ ocağı olarak kullanılmasının uygun olmadığına,
Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve
658 sayılı ilke kararının 1. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin koruma ve kullanma koĢullarının
geçerli olduğuna karar verildi.
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Sayfa : 151
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Sayfa : 152
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
37.19/129 A.E.K.
Toplantı Tarihi ve No : 27/10/2016 - 192
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27/10/2016 - 3772
ANKARA
Kastamonu Ġli, Tosya Ġlçesinde DSĠ 23.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan
Çukurhan Göleti kapsamında A-Geçirimsiz malzeme Ocağının hemen kenarında tespit edilen
arkeolojik alanın tesciline iliĢkin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Müdürlüğünün 08.06.2016 gün ve 3133 sayılı raporu, Kastamonu Valiliği, Kadastro
Müdürlüğünün 28.06.2016 gün ve E.1498558 sayılı yazısı, Kastamonu Valiliği, Çevre ve
ġehircilik Müdürlüğünün 14.07.2016 gün ve 3421 sayılı yazısı, Kastamonu Ġl Özel Ġdaresinin
22.07.2016 gün ve E.8139 sayılı yazısı, DSĠ Genel Müdürlüğü,23.Bölge Müdürlüğünün
13.10.2016 gün ve 672537 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Kastamonu Ġli, Tosya Ġlçesinde DSĠ 23.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan
Çukurhan Göleti kapsamında A-Geçirimsiz malzeme Ocağı olarak belirlenen alanın hemen
kenarında ekli harita üzerinde koordinatları verilerek tespit edilen ve 1.derece arkeolojik sit olarak
önerilen Çukurhan Yaylası Arkeolojik YerleĢmesinin Kastamonu Ġli,Tosya Ġlçesi, Ortaca Köyü
sınırları içerisinde kaldığının anlaĢıldığına, söz konusu alanın 1. derece arkeolojik sit sınırının ekli
harita üzerinde kordinatları ile birlikte gösterildiği Ģekilde tescil edilmesine,
A - Geçirimsiz Malzeme sahasında yapılacak çalıĢma sırasında 1. derece arkeolojik sit
olarak tescil edilen alanın zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, kaçak kazıların
önlenmesi için gerekli güvenlik önlemlerin ilgili Kurumlarca alınmasına,
Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve
658 sayılı ilke kararının 1. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin koruma ve kullanma koĢullarının
geçerli olduğuna karar verildi.
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Sayfa : 153
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 154
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
46.00.723
Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2016 - 121
Karar Tarihi ve No

: 27.05.2016 - 1754

TOPLANTI YERĠ
GAZĠANTEP

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, Turan Mah., Kentsel sit alanı içerisinde, 1742
ada, 9 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait, taĢınmazın tescilinin değerlendirilmesi talebine iliĢkin,
KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı‘nın
03.05.2016 tarih E.7268 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün
21.04.2016 tarih 77091 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 23/05/2016 tarihli
raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, Turan Mah., Kentsel sit alanı içerisinde, 1742
ada, 9 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait, taĢınmazın korunması gerekli kültür varlığı olarak
tesciline, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı
―TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, Bakım ve Onarımı‖ baĢlıklı ilke kararı gereği yapı
grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗2. Grup korunması
gerekli kültür varlığıdır.‘ Ģerhinin konulmasına, yapının korunarak geleceğe taĢınabilmesi için acil
onarım gerektiği anlaĢıldığından ivedilikle rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin
hazırlanmasına karar verildi.

—————

9847/1/1-1

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
46.00.723
Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2016 - 126
Karar Tarihi ve No

: 02.09.2016 - 1870

TOPLANTI YERĠ
GAZĠANTEP

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, Turan Mah., Kentsel sit alanı içerisinde, özel
mülkiyete ait, taĢınmazın tescili hususunda Kurulumuzun 27.05.2016 tarih ve 1754 sayılı kararı,
KahramanmaraĢ Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 13.06.2016 tarih E.1377599 sayılı yazısı, Bölge
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 13.07.2016 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem
dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, Turan Mah., Kentsel sit alanı içerisinde, özel
mülkiyete ait korunması gerekli kültür varlığı taĢınmazın yer aldığı KahramanmaraĢ Valiliği
Kadastro Müdürlüğünün 13.06.2016 tarih E.1377599 sayılı yazısından anlaĢıldığı üzere 1742 ada
9 numaralı parselin, 1742 ada 145 ve 146 nolu parseller olarak ifraz görmüĢ olduğu
anlaĢıldığından eski 9 numaralı parselin yeni 146 numaralı parsel olarak değiĢtirilmesine, buna
bağlı olarak kararımız eki tescil fiĢinin uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Sayfa : 160
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.03.212
Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 196
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 17.05.2016 - 4153
ESKĠġEHĠR
Bilecik Ġli, Osmaneli Ġlçesi, Çiftlik Köyü‘nde tespit edilen Çiftlik Höyük-I‘in tescili
konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin Bilecik Valiliğinin (Ġl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 29.01.2016 tarih, 85836379/164/250 sayılı yazısı ve ekleri, ilgili
kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Bilecik Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 31.03.2016 tarih,
47577019(Osmaneli)-190.99/E.753844 sayılı yazısı, 11.05.2016 tarih, 4449 sayılı dosya inceleme
raporu ve geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları okundu, koordinatlı sit sınırı
paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, parsel listesi, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Bilecik Ġli, Osmaneli Ġlçesi, Çiftlik Köyü‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un 6.
Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Çiftlik Höyük-I‖ adıyla
I.(Bir) ve III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit
sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma
KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve söz
konusu sit sınırlarına iliĢkin yürürlükteki Ġmar Yönetmeliğine göre hazırlanan geçiĢ dönemi
koruma esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin
artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına
karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.07.38
Toplantı Tarihi ve No : 17.08.2016 - 201
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 17.08.2016 - 4308
ESKĠġEHĠR
Bilecik Ġli, Yenipazar Ġlçesi, Yukarıçaylı Köyü‘nde Yukarıçaylı Göleti Projesine iliĢkin
yapılan arazi çalıĢmaları kapsamında tespit edilen Yukarıçaylı Nekropolü‘nün tesciline esas
hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi konusuna iliĢkin Bilecik Valiliğinin (Ġl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü) 12.07.2016 tarih, 85836379.164-1441 sayılı yazısı ve ekleri, ilgili kurum
görüĢlerinin iletildiği yazılar, Bilecik Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 18.05.2016 tarih,
47577019-190.99/E.1170139 sayılı yazısı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.ġ.‘nin (Bilecik Ġl
Müdürlüğü Planlama, Yatırım ve Tesis BaĢmühendisliği) 21.06.2016 tarih, 9263 sayılı yazısı,
03.08.2016 tarih, 7024 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit
sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ve parsel listesi, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi,
yapılan görüĢmeler sonucunda;
Bilecik Ġli, Yenipazar Ġlçesi, Yukarıçaylı Köyü‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un
6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Yukarıçaylı
Nekropolü‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi,
koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz
konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve
Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve
bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, tespit
edilen kaçak kazı çukurları konusunda 22.04.2016 tarih ve 4108 sayılı Kararımız doğrultusunda
iĢlemlerin yapılmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan
izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Sayfa : 186

RESMÎ GAZETE

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

9746/1-1

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.03.215
Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 196
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 17.05.2016 - 4152
ESKĠġEHĠR
Bilecik Ġli, Osmaneli Ġlçesi, Çiftlik Köyü‘nde tespit edilen Çiftlik Höyük-II‘nin tescili
konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin Bilecik Valiliğinin (Ġl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 29.01.2016 tarih, 85836379/164/250 sayılı yazısı ve ekleri, ilgili
kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Bilecik Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 31.03.2016 tarih,
47577019(Osmaneli)-190.99/E.753950 sayılı yazısı, 09.05.2016 tarih, 4380 sayılı dosya inceleme
raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fiĢi,
fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Bilecik Ġli, Osmaneli Ġlçesi, Çiftlik Köyü‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un 6.
Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Çiftlik Höyük-II‖
adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit
sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma
KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve bu
hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, alanda
658 sayılı Ġlke Kararı ilgili hükümleri doğrultusunda toprağın sürülmesine dayanan tarımsal
faaliyetlerin yasaklanmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve
Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 189

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884
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10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.03.208
Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 196
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 17.05.2016 - 4154
ESKĠġEHĠR
Bilecik Ġli, Osmaneli Ġlçesi, Dereyörük Köyü‘nde tespit edilen Dikenlik Geç Roma
Nekropolü‘nün tescili ve alan içerisinde yer alan kaçak kazı çukurlarının kapatılması konularında
hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin Bilecik Valiliğinin (Ġl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü) 19.02.2016 tarih, 85836379/164/432 sayılı yazısı ve ekleri, ilgili kurum
görüĢlerinin iletildiği yazılar, Bilecik Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 31.03.2016 tarih,
47577019(Osmaneli)-190.99/E.754076 sayılı yazısı, 09.05.2016 tarih, 4382 sayılı dosya inceleme
raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fiĢi,
fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Bilecik Ġli, Osmaneli Ġlçesi, Dereyörük Köyü‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un 6.
Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Dikenlik Geç Roma
Nekropolü‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi,
koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz
konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve
Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve
bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine,
Dikenlik Geç Roma Nekropolü sit sınırları içerisinde yer alan kaçak kazı çukurlarının ilgili adli
makamların uygun görüĢü alınarak Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, kaçak kazı ile
ilgili Osmaneli Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu Bilecik Valiliğinin (Ġl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 03.09.2015 tarih, 85836379.156.01.01/1860 sayılı yazısından
anlaĢıldığından tekrar suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığı, yürütülecek olan
soruĢturmanın seyri ve sonucu hakkında Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, alanda gerekli
güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai
müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Sayfa : 192
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Sayfa : 193
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Sayfa : 194

RESMÎ GAZETE

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.04.99
Toplantı Tarihi ve No : 17.08.2016 - 201
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 17.08.2016 - 4300
ESKĠġEHĠR
Bilecik Ġli, Pazaryeri Ġlçesi, Ahmetler Köyü‘nde kaçak kazı sonucu tespit edilen
Cinyerleri Nekropolü ve Kilise Alanı‘nın tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin
değerlendirilmesi ve kaçak kazı çukurlarının kapatılması istemine iliĢkin Bilecik Valiliğinin (Ġl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 11.02.2016 tarih, 85836379/168/368 sayılı yazısı ve ekleri, ilgili
kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Bilecik Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü) 27.04.2016 tarih,
47577019-190.99/E.991213 sayılı yazısı, Bilecik Ġl Özel Ġdaresinin (Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme
Müdürlüğü) 05.05.2016 tarih, E.4191 sayılı yazısı eki Bilecik Ġl Özel Ġdaresinin (Çevre Koruma
ve Kontrol Müdürlüğü) 04.05.2016 tarih, E.4125 sayılı yazısı, Pazaryeri Kaymakamlığının (Ġlçe
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü) 13.05.2016 tarih, E.551 sayılı yazısı eki Ahmetler Köyü Muhtarlığının
05.05.2016 tarihli yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının(Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü)
20.06.2016 tarih, 20913469-101.29.02-E.422075 sayılı yazısı, 21.06.2016 tarih, 5727 sayılı dosya
inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı
kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Bilecik Ġli, Pazaryeri Ġlçesi, Ahmetler Köyü‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un 6.
Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Cinyerleri Nekropolü
ve Kilise Alanı‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi,
koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftanın uygun
olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler,
Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli
olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak
belirlenmesine, tespit edilen kaçak kazı çukurları konusunda Bozüyük Ġlçe Cumhuriyet
BaĢsavcılığında suç duyurusunda bulunulduğu Bilecik Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü) 06.07.2015 tarih, 85836379.156.01.01/1437 sayılı yazısından anlaĢılmakta olup
tekrar suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına, kaçak kazı çukurlarının ilgili adli
makamların uygun görüĢü alınarak Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili idarece kapatılmasına,
alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin
artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına
karar verildi.

10 Kasım 2016 – Sayı : 29884
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Sayfa : 195

Sayfa : 196
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10 Kasım 2016 – Sayı : 29884

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 197

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.00.314
Toplantı Tarihi ve No : 07.09.2016 - 206
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 07.09.2016 - 4435
ESKĠġEHĠR
Bilecik Ġli, Merkez Ġlçesi, Kınık Köyü‘nde tespit edilen Alaman Deresi Nekropolü‘nün
tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin Bilecik Valiliğinin
(Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 21.06.2016 tarih, 85836379/168-1350 sayılı yazısı ve ekleri,
ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının (II. Bölge Müdürlüğü)
02.08.2016 tarih, 80766558-045-155368 sayılı yazısı, Bilecik Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü)
05.08.2016 tarih, 47577019-190.99-E.1763418 sayılı yazısı, 31.08.2016 tarih, 7915 sayılı dosya
inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta,
tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Bilecik Ġli, Merkez Ġlçesi, Kınık Köyü‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un 6.
Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Alaman Deresi
Nekropolü‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi,
koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz
konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve
Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve
bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, alanda
yer alan eserlerin Müze Müdürlüğüne taĢınmasına, taĢıma iĢleminin öncesi ve sonrasına iliĢkin
rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, alanda kolluk kuvvetlerince gerekli
güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai
müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
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Sayfa : 200
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.00.315
Toplantı Tarihi ve No : 07.09.2016 - 206
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 07.09.2016 - 4436
ESKĠġEHĠR
Bilecik Ġli, Merkez Ġlçesi, Erkoca ve Kınık Köyleri sınırları içerisinde tespit edilen öneri
Kınık Tümülüsü‘nün tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi ve kaçak kazı
çukurlarının kapatılıp kapatılamayacağı konusunun değerlendirilmesi istemine iliĢkin Bilecik
Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 21.06.2016 tarih, 85836379.168/1363 sayılı yazısı
ve ekleri, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Bilecik Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü)
05.08.2016 tarih, 47577019-190.99/E.1763383 sayılı yazısı, 31.08.2016 tarih, 7915 sayılı dosya
inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası,
tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Bilecik Ġli, Merkez Ġlçesi, Erkoca ve Kınık Köyleri sınırları içerisinde tespit edilen ve
2863 sayılı Kanun‘un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın
―Kınık Tümülüsü‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi,
koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz
konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve
Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve
bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, alanda
yer alan eski tarihli kaçak kazı çukuru konusunda Bilecik Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç
duyurusunda bulunulduğu Bilecik Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 21.06.2016 tarih,
85836379.168/1363 sayılı yazısından anlaĢılmakta olup tekrar suç duyurusunda bulunulmasına
gerek olmadığına, kaçak kazı çukurunun ilgili adli makamların uygun görüĢü alınarak Müze
Müdürlüğü denetiminde ilgili idarece kapatılmasına, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin
artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına
karar verildi.
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 203

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.02.95
Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 196
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 17.05.2016 - 4149
ESKĠġEHĠR
Bilecik Ġli, Gölpazarı Ġlçesi, Ġstiklal Mahallesi‘nde yer alan tescilli Suluk Höyük sit
sınırlarının güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine
iliĢkin Bilecik Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 30.12.2015 tarih, 85836379/168/2703
sayılı yazısı ve ekleri, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Bilecik Valiliğinin (Kadastro
Müdürlüğü) 31.03.2016 tarih, 47577019(Osmaneli)-190.99/E.753671 sayılı yazısı, 09.05.2016
tarih, 4383 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının
aktarıldığı kadastral paftası, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonucunda;
Bilecik Ġli, Gölpazarı Ġlçesi, Ġstiklal Mahallesi‘nde yer alan ve EskiĢehir Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.09.2007 tarih, 2205 sayılı Kararı ile I.(Bir) Derece
Arkeolojik sit olarak tescilli Suluk Höyük‘ün güncellenmesine iliĢkin hazırlanan tescil fiĢi,
koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, söz
konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve
Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna
ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, sit
sınırları içerisinde gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi
bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.07.261
Toplantı Tarihi ve No : 05.09.2016 - 204
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 05.09.2016 - 4384
ESKĠġEHĠR
EskiĢehir Ġli, Alpu Ġlçesi, Büğdüz Köyü‘nde tespit edilen Eski Cami Mevkii Düz YerleĢim
Yeri‘nin tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin EskiĢehir
Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 10.03.2016 tarih, 89783752-158-752 sayılı yazısı ve
ekleri, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, EskiĢehir Valiliğinin (Kadastro Müdürlüğü)
18.04.2016 tarih, 82953731-821.99/E.899151 sayılı yazısı, 21.06.2016 tarih, 5728 sayılı dosya
inceleme raporu ve hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları okundu,
koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve
dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Alpu Ġlçesi, Büğdüz Köyü‘nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun‘un 6.
Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Eski Cami Mevkii Düz
YerleĢim Yeri‖ adıyla III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi,
koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz
konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve
Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve
söz konusu sit sınırlarına iliĢkin yürürlükteki Ġmar Yönetmeliğine göre hazırlanan geçiĢ dönemi
koruma esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna, alanda kolluk kuvvetlerince gerekli
güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai
müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
11.06.56
Toplantı Tarihi ve No : 17.08.2016 - 201
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 17.08.2016 - 4309
ESKĠġEHĠR
Bilecik Ġli, Ġnhisar Ġlçesi, Muratça Köyü‘nde Ġnhisar Kaymakamlığınca ağaçlandırma
amaçlı kiralama talebi doğrultusunda yapılan arazi incelemesinde tespit edilen Ermeni Eski
YerleĢimi‘nin tesciline esas hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin
Bilecik Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 22.04.2016 tarih, 85836379/168/956 sayılı
yazısı ve ekleri, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Bilecik Valiliğinin (Kadastro
Müdürlüğü) 29.06.2016 tarih, 47577019-190.99-E.1506905 sayılı yazısı, 21.07.2016 tarih, 6509
sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı
koordinatlı kadastral paftası, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonucunda;
Bilecik Ġli, Ġnhisar Ġlçesi, Muratça Köyü‘nde Ġnhisar Kaymakamlığınca ağaçlandırma
amaçlı kiralama talebi doğrultusunda yapılan arazi incelemesinde tespit edilen ve 2863 sayılı
Kanun‘un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Ermeni
Eski YerleĢimi‖ adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢi,
koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftanın uygun
olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler,
Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli
olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları olarak
belirlenmesine, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz
herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
ATAMA KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
YÖNETMELİKLER
— Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Satış Yönetmeliği
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Işık Üniversitesi Finansal Yönetim ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
— Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 09/11/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-56
Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 09/11/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-57
Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 09/11/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-58
Sayılı Kararı
KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016 Tarihli ve 6576 Sayılı Kararı
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YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 13/10/2016 Tarihli ve 2014/1291 Başvuru Numaralı
Kararı

40

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
63
b - Çeşitli İlânlar
67
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
213
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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