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Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemlerinin
planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; halk sağlığı ve güvenliğini, çevrenin korunmasını, sistemin sürdürülebilir olmasını, içmesuyu kaynaklarının suyla taşınan kirliliklerden korunmasını esas alarak
kanalizasyon sistemlerinin planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi ile yapımı ve işletilmesine
ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı her türlü ortamı,
b) Ana kanal: Tüm borularda taşınan atıksuların toplanmak üzere ana kollektöre iletildiği kanalı,
c) Ana kollektör: Küçük kesitli ana kanallardan gelen atıksuyun toplandığı büyük kesitli
kanalı,
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ç) Atıksu: Evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri
kısmen veya tamamen değişmiş suları,
d) Atıksu altyapı bilgi sistemi: İdarelerce atıksu sistemi ile ilgili her türlü coğrafi veri
ve bilgisinin işlenip, kaydedilip, saklandığı, sorgulandığında ve istenildiğinde sunulduğu bilgi
sistemlerini,
e) Atıksu altyapı tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon
sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve alıcı ortama verilmesinin sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını,
f) Atıksu toplama havzası: Atıksuların alıcı ortamlara verilmeden önce, ilgili mühendislik çalışmalarında belirlenen sınırlar dahilinde toplandıkları alanların tamamını,
g) Bağlantı kanalı: Kaynağından gelen atıksuları kanalizasyon sistemine ileten, parsel
bacası ile atık su kanalı arasında yer alan, mülk sahibine ait kanalı,
ğ) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
h) Basınçlı sistem: Atıksuyun cazibeyle iletilemediği, emme veya basma prensibine dayalı sistemleri,
ı) Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ): Su veya atıksudaki organik maddelerin biyokimyasal süreçlerle tam ayrışmaları için bu işlemi yapan mikroorganizmaların, suyun birim
hacmi başına gereksinim duydukları oksijen miktarını,
i) Boru gömlekleme: Boruları darbelerden korumak ve boşlukları doldurmak için boruların etrafının uygun malzemelerle doldurulmasını,
j) Cazibeli sistem: Enerji sarf eden hiçbir ekipman kullanılmaksızın, suyun veya atıksuyun yer çekimi kuvvetiyle kendiliğinden iletildiği sistemleri,
k) Çözünmüş oksijen konsantrasyonu: Atıksu içinde çözünmüş halde bulunan oksijen
miktarını,
l) Denetim odası: Borulardaki akımın izlenmesi ve tıkanma problemlerinin takibi için
kurulan odayı veya bölmeyi,
m) Doluluk oranı: Kanal içindeki su derinliğinin kanal çapına oranını,
n) Fayda maliyet analizi: Proje etkilerini uygun yöntemlerle karşılaştırmak ve değerlendirmek suretiyle yapılan analizi,
o) Fekal kirlilik: Su kaynaklarının dışkı kaynaklı kirliliğini,
ö) Fitting: Boru ekleme parçasını,
p) Hava tahliye vanası: Boru hattının dolumu sırasında büyük miktarlarda havanın tahliyesini, akışkan ile gelen hava kabarcıklarının tahliyesini ve yüksek miktarda hava akışıyla
kilitlenmeye karşı korumayı sağlayan vanaları,
r) Hidrolik kapasite: Kanalizasyon sisteminin su taşıma kapasitesini,
s) Hidrolik yarıçap: Bir kanalda ıslak alanın ıslak çevreye oranını,
ş) Islak hazne: Su seviyesinin sensörlerle takip edildiği, genellikle yer altındaki bölmeyi,
t) İdare: Teknik altyapı sistemlerinin planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi, yapımı
ve işletilmesi ile görevli kurum, kuruluş ve tüzel kişilikleri,
u) İksalı kazı: Kazı yüzeylerinin ahşap, çelik pano, palplanş ve benzeri malzemelerle
tutulduğu kazıları,
ü) İzolasyon vanası: Sistemin ilk çalışmasında, kapatılmasında ve çalışma esnasında
oluşan hava tahliye ve emiş sorunlarını ve bu sorunlar sonucu oluşabilecek boru patlamalarını
engellemek için kullanılan vanaları,
v) Jet akım: Yüksek hızlı su akımını,
y) Kanalizasyon sistemi: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atıksuları ayrı, yağmur sularını ayrı; bileşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve
arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleri ile bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemi,
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z) Katı madde muhtevası: Atıksuyun içindeki askıda ve çökelen katı maddelerin toplamını,
aa) Kavitasyon: Sıvı akımındaki basıncın, buharlaşma basıncı değerinin altına düşmesi
ve buhar ceplerinin oluşmaya başlamasını,
bb) Kontrol bacası: Akımın kontrol edilmesini, kanallardan gaz tahliyesini, kanalların
aerobik koşullarda kalmasını ve kanallar tıkandığında açılması için yeterli çalışma alanı sağlayan yapıları,
cc) Kuka: Kanalizasyon sisteminde meydana gelen tıkanıklıkların yüksek basınçlı suyun itme ve parçalama etkisi prensibiyle giderilmesini ve tahliye edilebilmesini sağlayan teçhizatı,
çç) Küskülük zemin: Sert ve yumuşak küskülük zeminler olmak üzere ikiye ayrılan,
küskü ile kazının yapılabileceği zeminleri,
dd) Parsel bacası: Parsel bağlantı kanalının kanalizasyon sisteminde ana kanala bağlandığı yapıyı,
ee) Pik debi: Yıl içindeki maksimum saatlik debiyi,
ff) Piyezometre çizgisi: Enerji yüksekliklerinin uçlarını birleştiren enerji çizgisinin
V2/2g kadar aşağısından çizilen çizgiyi,
gg) Pompa istasyonu: Kanalizasyon sisteminde atıksuyun daha yüksek bir kota transferi
için gerekli enerjiyi sağlayan sistemlerin bulunduğu yapıyı,
ğğ) Pozitif basınçlı sistemler: Atıksuyun kaynaktan alıcı ortama veya arıtma tesisine,
sistemde oluşturulan pozitif basınç ile iletildiği sistemleri,
hh) Röperleme: Arazi üzerinde tespit edilen bir noktanın istenildiğinde kolaylıkla bulunabilmesi veya bu noktanın kaybolması halinde noktanın yeniden tespit edilebilmesi amacıyla
noktanın yakınındaki sabit tesislere olan yatay uzaklıkların ölçülerek bir krokiye bağlanması
işlemini,
ıı) Schmutzdecke tabakası: Mikrobiyal büyümeden kaynaklanan biyofilm tabakasını,
ii) Sediment: Düşük hızlarda kanal dibine çökelerek biriken malzemeyi,
jj) Septik koşullar: Oksijensiz ortamı,
kk) Sürtünme kaybı: Boru sistemleri boyunca sıvının sürtünme sonucu kaybettiği enerjiyi,
ll) Şevli kazı: Çalışma yapılacak alanda kazı yapılırken, alın düzleminin yatay düzlemle
dar açı yapacak şekilde kazılmasını,
mm) Şütlü baca: Sokak eğimlerinin kanallar için kabul edilen maksimum eğimlerden
daha fazla olması durumunda veya farklı kotlardan gelen hatların üzerinde düşüler yapılarak
istenilen eğimleri elde etmek için kullanılan bacaları,
nn) Tahliye vanası: Kanaldaki suyu boşaltmak için kullanılan vanayı,
oo) Tali bağlantı: Genel olarak kapasitesi bakımından bağlandığı borudan daha az
önemde ve büyüklükte olan bağlantıyı,
öö) Tali kanal: Kanalizasyon bağlantı kanalı ile ana kanallar arasındaki bağlantı borularını,
pp) Tespit kitlesi: Gerek cazibeli, gerekse terfili hatlarda, boruların hareket etmesini
engellemek ve aynı zamanda boruların üzerindeki dolgu toprağını tutabilmek için boruların
zemine sabitlenmesi amacıyla kullanılan, beton veya başka malzemeden yapılmış blokları,
rr) Vakumlu kanalizasyon sistemi: Atıksuyun kaynaktan alıcı ortama veya arıtma tesisine, sistemde oluşturulan negatif basınç ile çekildiği sistemleri,
ss) Yataklama: Kazı toprağının dolgu için elverişsiz olması durumunda, kanal derinliğinin artırılarak kuru dolgu malzemesi serilmesi ile boruların yerleştirileceği zeminin hazırlanmasını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar ile Güzergah Seçimi ve Kent Planlamasına İlişkin Esaslar
Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Kanalizasyon sistemlerinin planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi,
yapımı ve işletilmesi sürecinde;
a) Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan, sağlık ve güvenlik riskleri asgari düzeyde olacak şekilde, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir en iyi sistemin tasarlanarak en uygun
şekilde işletilmesi, bakım ve onarımının sağlanması,
b) Kanalizasyon sisteminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için
gerekli tüm tedbirlerin alınması,
c) Atıksu kanalı hidrolik kapasitesinin, su baskınlarını azami frekanslarla sınırlandıracak
düzeyde ve tesis ömrü boyunca öngörülebilen artışları sağlayacak şekilde seçilmesi; sistemde
arıza riski olan bileşenler varsa, bu bileşenlerin arıza yapması durumunda gerçekleşebilecek
su baskınlarını en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak için gereken önlemlerin alınması,
ç) Kanalizasyon sisteminin, bakım ve onarım işlemlerinin güvenli ve personel açısından
sağlık riski oluşturmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde planlanması, tasarlanması ve inşa
edilmesi,
d) Yüzeysel suların ve yeraltı sularının korunması,
e) Kanalizasyon sisteminin istenmeyen kokuları veya zehirli, patlayıcı ve aşındırıcı
gazları engelleyecek şekilde tasarlanması, inşa edilmesi, bakım ve onarımı sağlanarak işletilmesi,
f) Kanalizasyon sisteminin gürültü ve titreşimi en aza indirecek şekilde tasarlanması,
inşa edilmesi, bakım ve onarımı sağlanarak işletilmesi,
g) Kanalizasyon sisteminde kullanılan malzeme ve bunların yapım metotlarının, kaynak
israfını en aza indirecek şekilde, bu bileşenlerin tasarım ömrünü, tekrar kullanımını ve geri dönüşümünün hesaba katılarak seçilmesi,
ğ) Kanalizasyon sisteminin tasarımı ve işletiminin, sistemin ömrü boyunca kullanılan
enerjiyi en aza indirecek şekilde yapılması,
h) Kanalizasyon sistemi ve tüm bileşenlerinin, 35 yıllık tasarım ömrünü sağlayacak ve
ömrünü tamamladıktan sonra çevre üzerindeki etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanması,
inşa edilmesi, bakım ve onarımı sağlanarak işletilmesi,
ı) Kanalizasyon sisteminin, atıksuyun kanal içerisinde katı madde birikimini engelleyecek hızda akması ve en uygun noktadan tahliye edilmesi için güvenli, ekonomik ve çevresel
açıdan uygun tasarlanması, inşa edilmesi, bakım ve onarımı sağlanarak işletilmesi,
i) Kanalizasyon sisteminin ve yardımcı yapılarının yapılacak testler kapsamında sızdırmaz olması,
j) Planlama, tasarım ve projelendirme aşamalarında, kanalizasyon kapasitesinin zamanla
artmasına neden olabilecek unsurların belirlenmesi, yeni bir yapının inşa edilmesi veya uzun
vadede gerçekleştirilecek yapıların kapasiteye olan etkisinin analizinin yapılması, altyapı sistemlerinin ömrü tamamlanmadan kanalın kapasite arttırımına gidilmemesi için şehir ve bölge
planları ile uyumunun sağlanması,
k) Kanalizasyon sistemlerinin planlanması aşamasında ayrık sistemlerin tercih edilmesi,
l) Tesisin işletilmesi, bakım ve rehabilitasyonu sırasında oluşabilecek muhtemel iş sağlığı ve güvenliği risklerini en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınması,
m) İşletme aşamasında kanalın performansının periyodik olarak denetlenmesi ve gerekli
iyileştirmelerin yapılması,
esastır.
(2) Atıksu teknik altyapı sistemlerinin planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi ile ilgili teknik esaslar ile bu tesislere ait tip yol enkesitleri EK-1’de, yapımıyla ilgili teknik esaslar
EK-2’de, işletme ve bakımı ilgili teknik esaslar EK-3’de belirtilen şekilde uygulanır.
(3) Bu Yönetmelik ve eklerinde yer almayan veya belirtilmeyen hususlarda, öncelikle
TSE standartları yoksa Avrupa Birliği (EN) standartları geçerlidir.
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Güzergah seçimi
MADDE 5 – (1) Altyapı ağlarına ilişkin güzergah planlamasında, iletim hatlarının tescile tabi olmayan kamunun ortak kullanımına bırakılmış arazilerden ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerlerden geçirilmesine öncelik verilir.
(2) Güzergahın tescile tabi olmayan kamunun ortak kullanımına bırakılmış arazilerden
ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden geçirilmesi olanaklı değilse, toplama
hatları özel mülkiyete konu taşınmazlardan da geçirilebilir. Bu durumda, iletim hatlarının rastladığı taşınmazların mülkiyeti; ilgili mevzuat uyarınca altyapı yatırımı yapan kurum ve kuruluş
tarafından rızai satış, devir, tahsis, kiralama, irtifak hakkı tesisi veya kamulaştırma yöntemleriyle edinilir.
(3) İrtifak hakkı; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre rızai
mecra irtifakı biçiminde veya dava yolu ile zorunlu mecra irtifakı biçiminde veya 4/11/1983
tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre idari irtifak biçiminde tesis edilebilir.
(4) İrtifak hakkı, toplama hatlarına rastlayan parsel kesimlerinde altyapı yatırımcısı özel
hukuk tüzel kişileri lehine bağımsız ve sürekli üst hakkı yoluyla da kurulabilir. Bu durumda,
toplama hatlarının geçtiği hak hacimleri tapu kütüğünde taşınmaz olarak tescil edilir. Toplama
hatlarının tescile tabi olmayan yerlere rastlaması durumunda ise 4721 sayılı Kanun uyarınca
bu yerlerin öncelikle hazine adına tescili, ardından bu alanlardan geçen altyapı tesisi kuruluşlar
lehine bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı kurulması yoluna gidilebilir.
(5) Arazi ediniminde, kamulaştırma yöntemine en son aşamada başvurulur. Kamulaştırma maliyetinin azaltılması için yerel yönetimlerle koordinasyon sağlanır, 3/5/1985 tarihli ve
3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci madde uygulaması yapılarak kamu eline geçmiş alanlardaki yatırımlara öncelik verilir.
(6) Arazi mülkiyetinin ediniminde veya kullanımında altyapı yatırımı yapan kurum ve
kuruluşun bağlı olduğu mevzuat ile edinilecek arazinin mülkiyet veya tasarruf sahibi kurum
ve kuruluşun bağlı olduğu mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Kent planlaması ile teknik altyapı planlaması ilişkisine dair esaslar
MADDE 6 – (1) Teknik altyapı planları ile imar planları birlikte ve koordineli olarak
hazırlanır.
(2) Planlama süreci içinde teknik altyapı kapasite hesapları ve bu doğrultuda önerilmesi
gereken teknik donatı alanları; ilgili kent planının nüfus, ekonomik yapı, sektörel dağılım, sosyal yapı, yerleşme kimlikleri ve kademeleri bağlamında bütünleşik kurgulanır ve planlanır.
(3) Kent planlama ve uygulama sürecinde olası değişiklikler, revizyonlar mutlaka kentsel altyapı sisteminin revizyonu ile bütünleşik bir süreç içinde ele alınır ve her iki alana ait kararlar bütünsel bir şekilde yeniden tanımlanır ve uygulama süreçleri gerekli eşgüdüm sağlanarak
yönlendirilir.
(4) Ulaşım aksları/yüzeyleri ve ilgili teknik altyapı geçiş hatları plan ekleri olarak uygulama imar planları beraberinde verilir. Uygulama imar planları eki olarak planlama sınırı
içinde önerilmiş olan yol kesitlerinin çözümleri, araç izleri, orta ve yol kenarı refüjler, bisiklet,
yaya yolları ve parklanma şeritleri ile yol kaplama cinsleri tanımlanır ve ilgili İdareye planla
birlikte teslim edilir.
(5) Ulaşım ve teknik altyapı bileşenlerinin belirleyiciliği ve pek çok kentsel fonksiyonla
kesişen ilişkisi 3 boyutlu planlar olarak da adlandırılan altyapı ve kentsel mekân ilişkilerini
kurgulayan plan belgeleriyle tanımlanır.
a) Yol mekânlarının tasarımında teknik altyapı tesislerinin gereksinimleri dikkate alınarak teknik altyapı tesisleri her an ulaşılabilir biçimde tasarlanır.
b) Taşıt ve yaya yolları imar planlarında boyutlandırılırken bunların altına yerleştirilecek
teknik altyapı boyutları da dikkate alınır.
c) Kanalizasyon tesislerinin yerleştirilmesi için ekonomik ve yasal zorunluluklar nedeniyle kamusal alanlar kullanılır. Kanal şebekesinin tesisinde topoğrafik koşullar nedeniyle
cadde ve sokakların planlanmasında zorlayıcı noktaların oluşabileceği hususu dikkate alınır.
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ç) Teknik altyapı tesislerinin üstündeki yol, yaya kaldırımı, bisiklet yolu ve parklanma
şeritlerinin kaplamalarının kolaylıkla sökülebilir ve tekrar kullanılabilir olmasına önem verilir.
(6) Bu Yönetmelik ve eklerinde geçen her türlü büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretimi, sunumu, kullanımı ve arazide yapılacak jeodezik ölçme çalışmalarına ilişkin konularda 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği geçerlidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Etüt, Planlama ve Fizibilite Esasları
Genel esaslar
MADDE 7 – (1) Kanalizasyon projeleri yerel ve gelecekteki koşullar, hidrolik ve çevresel etkenler ile maliyet dikkate alınarak halk sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, yapım, işletme ve bakım açılarından değerlendirilerek planlanır.
(2) Etüt, planlama ve fizibilite çalışmaları tüm atıksu toplama havzası için gerçekleştirilir. Planlama aşaması, atıksu toplama havzasında bugün ve gelecekteki gelişmeler ile ulusal
veya yerel mevzuat ile ilgili İdarelerin havza yönetim planları ve master planları dikkate alınarak yapılır. Bu amaçla kanalizasyon projelerinin tanzimi;
a) Verilerin temini ve derlenmesi,
b) Etüt ve fizibilite çalışmalarının yapılması,
c) Değerlendirme,
ç) Planlama,
d) Planın geliştirilmesi,
aşamalarından oluşur.
(3) Kanalizasyon sistemlerinin oluşturulmasında, kanalda yeterli miktar debinin sağlanması, sistemin çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir olması, işletme kolaylığı sağlaması ve tüm kontrol mekanizmalarını kapsaması esastır.
Etüt
MADDE 8 – (1) Etüdün amacına uygun bir veri temini ve derlemesini yapmak için kanalizasyon sistemi hakkında geçmiş tecrübeler, vaka raporları ve diğer bilgiler dikkate alınır
ve değerlendirilir. Bu kapsamda; boru tıkanması, kanaldaki çökmeler, yaralanmalı ve ölümcül
riskler, kapalı devre televizyon kayıtları (CCTV) ve görsel veriler, kokuya bağlı atıksu şikayetleri, hidrolik performans analizleri, mekanik/elektronik ekipmanın performansı ve akış durumu, kanalın aşırı yüklenmesi gibi veriler etüt öncesi derlenir. Kanal yenileme çalışmalarında
yapılacak etütte sistemin yaşı, yeri ve tipi, inşasında kullanılan malzeme ve meteorolojik unsurlar dikkate alınır.
(2) Mevcut altyapı sistemi hakkında verilerin temini ve derlenmesi kapsamında;
a) Kanalizasyonun yapımında kullanılan malzemenin imalat yılı, konumu, boyutları,
şekli ve türü,
b) Bacaların derinliği ve seviyesi ile birleşim seviyeleri,
c) Kanalizasyon sistemlerinin birleşim yerlerinin konumu,
ç) Herhangi bir özel tesisin detaylarını içeren, tahliye noktaları ve pompa tesisleri gibi
yardımcı yapıların düzeni,
d) İlgili İdarelerden alınacak izinler ve yerel şartlar,
e) Geçmiş işletme, bakım, yapı ve güvenlik önlemleri,
f) Ticari ve endüstriyel atıksuların cinsi ve miktarı,
g) Geçmiş hidrolik hesaplamalar ve hidrolik modeller,
ğ) Geçmiş çevresel etki değerlendirmeleri,
h) Mevcut kanalizasyon durumu,
ı) Alıcı ortam kalitesi ve kullanımı,
i) Yeraltı suyu seviyesi ve akış yönleri ile hızları,
j) İnfiltrasyon kapasitesi ve zemin koşulları,
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k) Yeraltı suyu koruma alanları,
l) Atıksu karakterizasyonu,
m) Öngörülen yeni gelişme alanı veya havza alanı içindeki yeniden gelişebilecek bölgeler,
hakkında tüm bilgiler toplanır ve derlenir.
(3) Mevcut bilgilerin derlenmesinin ardından, problemin kapsamı belirlenir ve tüm havza alanının etüdüne yönelik bir çalışmanın yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Bu aşamadan
sonra, hidrolik, çevresel, yapısal ve işletme ile ilgili incelemenin kapsam ve detayları belirlenir.
(4) Etüt çalışmaları; mevcut altyapı sisteminin yapısal bütünlüğünü etkileyen unsurlar
arasında yer alan çatlaklar, deformasyon, kaymış bağlantı noktaları, kusurlu bağlantılar, ağaç
kökleri, çökelmiş tortular, yapışmış tortular ve diğer unsurların sebep olduğu tıkanıklıklar, göçük, baca ve kontrol odalarındaki sorunlar, mekanik hasar ve kimyasal maddelerin etkisi gibi
tüm unsurları içerir.
(5) Etüt ve fizibilite çalışmalarında mevcut işletme prosedürleri, denetleme programları
ve bakım planları tanımlanır ve belgelenir. Tıkanmalar, pompa istasyonu arızaları, kanalizasyon
göçükleri gibi işletmede kayıtlı olayların sıklığı ve konumu derlenir ve tekrarlayan önemli işletme problemlerinin sebepleri incelenir.
Planlama
MADDE 9 – (1) Çalışma alanında mevcut ve yeni yapılacak kanalizasyon sistemlerinin
projelendirilmesine yönelik planlama çalışmaları kapsamında kanalizasyon sistemine ilişkin
ekonomik ve teknik karşılaştırmalar ile işletme kolaylığı göz önünde bulundurularak alternatif
sistemler belirlenir, en yüksek faydayı en düşük maliyetle sağlayacak projenin seçimi için fayda
maliyet analizi uygulanır ve öneri sistem geliştirilir.
(2) Atıksuyun cazibe ile iletiminin topoğrafik olarak mümkün olmadığı yerlerde terfi
merkezi yerinin seçiminde, jeolojik durum, kazı miktarı, taşkın durumları göz önünde tutularak
ekonomik bir çözüm seçilir.
(3) Kamulaştırma ve tahsis durumu dikkate alınarak kanalizasyon sanat yapılarının yerleri ile iletim hatlarının geçişlerine ilişkin kamulaştırma, tahsis ve geçiş izni durumları araştırılarak mevcut belgeler rapora eklenir.
(4) Ulaşım imkânları ve beklenen potansiyel mevsimlik kısıtlamalar göz önünde bulundurularak, etüt kapsamındaki ünitelere yapım, malzeme nakli, bakım ve işletme amaçlı ulaşım imkânları araştırılarak gerekmesi halinde servis yolu yapılması veya mevcut yolların iyileştirilmesine yönelik öneriler yapılır. Yeni yapılacak veya iyileştirilerek projelendirilecek, yaklaşık servis yolu uzunluğu verilir. Ulaşım olanaklarının araştırılmasında mevsimlik kısıtlamalar
da tetkik edilerek öneriler geliştirilir.
(5) Etüt kapsamındaki ünitelere gerekmesi halinde enerji temin noktalarının nitelikleri,
enerjinin temin şekli ve sisteme olan uzaklıkları ve güzergâh özellikleri belirlenir.
(6) Proje kapsamındaki tesislerin yapılacağı alanların zemin özellikleri, araştırma çukurları, gerekiyorsa sondaj kuyusu açılmak suretiyle ve/veya gözlemsel olarak belirlenir. Proje
aşamasında yapılması gereken zemin çalışmaları ile ilgili öneriler getirilir. Proje sahasında
daha önce gerçekleştirilmiş zemin çalışmaları var ise bunlarla ilgili sonuçlar aktarılır.
Fizibilite ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Teknik yönden en uygun sistemi seçmek için; atıksu debisi, toplama
verimi, yasal açıdan uygunluk, sistemde kullanılacak malzemenin niteliği, yapım ve işletme
kolaylığı, kamulaştırma, geçiş hakları, enerji temin ve zemin koşulları, sistemin sürdürülebilirliği ve benzeri kriterler göz önüne alınarak teknik değerlendirmeler yapılır.
(2) Ekonomik değerlendirme kapsamında, tesislerin tahmini ilk yatırım maliyetleri ve
işletme giderleri ile tesisin gerçekleştirilmesinden sonra elde edilecek gelirler ayrı ayrı hesaplanır ve yıllara göre dağılımı tablo halinde verilir. Sistemin kademeli olarak yapımı planlanıyorsa bu durum ekonomik değerlendirmede dikkate alınır.
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(3) Kanalizasyon hizmetlerinin sunumunda ilgili kurumun mevcut kurumsal yapısı, tabi
olduğu mevzuat, özel sektör katılım durumu değerlendirilerek iyileştirme önerileri geliştirilir.
Bu amaçla bir organizasyon şeması oluşturularak, personel sayıları ve görevleri tanımlanır. Yerel yönetimlerin mevcut kapasitelerinin ve yeteneklerinin değerlendirilmesi ve kurumsal düzenin güçlendirilmesi amacı ile kurumsal yapılanmayla ilgili öneriler geliştirilir.
(4) Endüstriyel atıksuyun kaynakları, izin verilen konsantrasyonların ve deşarjların aşılıp aşılmadığının denetimi, deşarj limitleri ve şartların ihlali gibi unsurlar da dikkate alınarak,
uygun proseslerle arıtıldıktan sonra alıcı ortama verilmesi ve uzaktan izleme sistemi ile tesislerin sürekli izlenmesi sağlanır.
(5) Endüstriyel atıksu kaynaklarının konumları ve kirlenmiş yüzeysel su kaynakları ile
atıksuyun türü, kalitesi, miktarı ve potansiyel zararları belirlenir.
(6) Altyapı sisteminin hidrolik açıdan teknik olarak değerlendirilmesi kapsamında; atıksu
debisindeki salınımlar, sızma debisi, bacalardaki boşluklardan geçerken oluşan sızma debisi
ve yanlış bağlantı noktalarında oluşan sızma debisi dikkate alınır.
(7) Altyapı sisteminin yapısal açıdan etüdünde, mevcut altyapının yaşı ve konumu, boru
yataklaması ve çevresini içeren jeoteknik veriler ile mevcut yapıların yapısal durumu, gürültü,
koku, kötü görüntü ve muhtemel toprak kirliliği gibi diğer çevresel faktörler göz önünde bulundurulur.
(8) Değerlendirme kapsamında kanalizasyon sistemlerinin yapısal durumu incelenirken,
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili prensiplere riayet edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kanalizasyon Sistemlerinin Tasarımı ve Projelendirilmesine İlişkin Esaslar
Genel esaslar
MADDE 11 – (1) Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemleri, alıcı ortam ve atıksu arıtma tesisi üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere kanalizasyon sisteminin güzergahı, terfi istasyonunun yeri ve diğer bileşenler belirlenerek sağlık ve güvenlik riski oluşturmayacak şekilde
aşağıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanır ve projelendirilir:
a) Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemlerinden kaynaklanan kirliliğin kontrolü, çevre
mevzuatına uygun olarak sağlanır. Dikkate alınan etkilerin hem kısa hem de uzun vadeli sonuçları göz önünde bulundurulur.
b) Koku emisyonlarını en aza indirebilmek amacıyla sistem, içerisinden yeterince hava
geçişine izin verecek şekilde tasarlanır.
c) Sistem, inşa, işletme ve bakım aşamalarında yardımcı yapılar ve diğer altyapı sistemleri (telekomünikasyon, elektrik, doğalgaz, içme suyu şebekesi) için tehlike arz etmeyecek
veya etkilemeyecek şekilde tasarlanır.
ç) Sistemdeki borular, mümkün olduğunca zeminin doğal eğimleri takip edecek şekilde,
ekonomik olarak mümkünse cazibeli şekilde tasarlanır. Kanal tabanlarında katı madde birikimini önlemek için yeterli eğim verilir. Yol seçiminde, mevcut alt yapı sistemlerini etkileyecek
rotalardan kaçınılır. Yön değişikliği zorunluluğunda ise hattın doğrusallığının bozulduğu noktada ilave baca yerleştirilerek hatta doğrusallık kazandırılır.
d) Arazi durumuna göre atıksuyu pompalamak için bir veya daha fazla pompa istasyonu
kullanılabilir. Bu durum, uzun vadeli enerji ihtiyacı göz önünde bulundurularak değerlendirilir.
e) Hidrolik tasarımda kanallarda sürekli akış sağlayacak sürdürülebilir bir sistem tasarlamak esastır. Sistemin hidrolik tasarımı, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak EK-1’de yer alan
kriterlere göre yapılır:
1) Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemlerinin hidrolik kapasitesi belirlenirken evsel
atıksu debileri ve izinli ticari/endüstriyel atıksu debileri göz önünde bulundurulur.
2) Tasarım debileri EK-1’e göre belirlenir.
3) Boruların hidrolik kapasiteleri EK-1’e göre hesaplanır.
4) Cazibeli sistemlerde aşırı yüklere müsade edilmez.
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f) Yangın söndürmek için kullanılan ve yüksek miktarda zararlı kirleticiler içeren suyun
kanallara sızması veya dökülmesine karşı uygun tedbirler alınır.
g) Borular, yeraltı suyuna sızıntı olmasını engelleyecek şekilde tasarlanır.
ğ) Tasarımda, hidrojen sülfür ve metan gibi zararlı gazların oluşumunu ve etkilerini en
aza indirmek için gerekli tedbirler alınır.
h) İçme suyuna kanalizasyon sızıntılarının olabileceği ihtimaline karşılık; içme suyu
hatları döşenirken daima yatayda ve düşeyde kanalizasyon borularından uzak döşenir.
ı) Bacalar ve denetim odaları, bu yapıları kullanması gereken personelin ulaşabileceği
noktalara konulur. Bunların tasarımında özellikle muhtemel acil durumlar göz önünde bulundurulur. Birden fazla altyapı sistemine hizmet eden kanallar, tamir için erişime olanak sağlanacak şekilde yerleştirilir.
i) Ön projede belirlenen kazı derinlikleri tasarım aşamasında kesinleştirilir. Kesin kazı
derinlikleri belirlenirken zemin özellikleri, taşma riskleri, yeraltı su seviyesi, diğer altyapı hizmetlerine yakınlık, ağaçlara ve diğer köklü bitkilere yakınlık, donma riski ve asgari örtü kalınlığı göz önünde bulundurulur.
(2) Sistemin yapısal tasarımı, gürültü ve titreşimin önlenmesi, malzemelerin sürdürülebilir kullanımı, yapısal bütünlük ve tasarım ömrü, komşu yapıların güvenliği gibi sistemin
işlevleri ile ilgili bütün şartları sağlayacak şekilde yapılır. Tasarımda, yapıya zarar verebilecek
bütün yükler, su sızdırmazlığı, flotasyonun engellenmesi, toprağın taşıma kapasitesi, toprağın
kimyasal yapısının kullanılan malzemeler üzerindeki etkileri, atıksuyun kullanılan malzemeler
üzerindeki aşındırıcı etkisi dikkate alınır.
(3) Malzeme seçiminde atıksuyun kimyasal içeriği, atıksuda hidrojen sülfür bulunması
veya oluşma ihtimali, atıksu içerisinde taşınan sedimentin aşındırıcı özelliği, yeraltı suyunun
kimyasal içeriği, toprağın fiziksel özellikleri ve inşa esnasında açığa çıkabilecek olan kimyasalların
çevresel etkileri göz önünde bulundurulur.
Projelendirme için gerekli olan bilgiler
MADDE 12 – (1) İlgili mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak proje alanı civarındaki bütün alıcı ortamlar akarsu, göl ve deniz suları incelenerek kaydedilir.
(2) Projeden yararlanması gereken endüstri, liman, istasyon, askeri ve turistik ve benzeri
tesislerin mevcut ve gelecekteki su tüketim durumları ile bunların nüfus hareketleri araştırılır.
(3) Şebeke taslak planlarının; halihazır haritaya, imar planına ve mevcut son duruma
uyup uymadığı, bütün yerleşimler ile sokak ve değişiklikleri, gecekondu önleme bölgeleri,
toplu konut ve sanayi siteleri ile afet yerleşim sahalarını kapsayıp kapsamadığı, belediye sınırları içinde mevcut başka yerleşim yerlerini kapsayıp kapsamadığı araştırılır.
(4) 1/25.000 ölçekli plan, imar planı, halihazır harita, belediye ve mücavir alan sınırlarını içerecek biçimde hazırlanır. İmar planının bulunmaması halinde, yapılmakta olup olmadığı,
yapılıyorsa, hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler temin edilir.
(5) İmar planı ile halihazırdaki yerleşim karşılaştırılarak, 1. ve 2. kademe olarak projelendirilecek hatlar belirlenir.
(6) Terfi merkezi, arıtma tesisleri ve kollektör hatları ve saire yerlerin kamulaştırılmasının
veya irtifak hakkı tesis edilmesinin zorunlu olması halinde; bunların yaklaşık bedellerine yer
verilir.
(7) Kum, çakıl, taş ocakları ile kireç, tuğla çimento, kiremit ve benzeri ana malzemenin
temin edileceği yer ve nakliye mesafeleri belirlenir.
(8) Mevcut kanalizasyon tesisleri ile projelendirilecek kanalizasyon tesislerini etkileyebilecek mevcut veya planlanan diğer tesislere ilişkin bilgi ve belgeler temin edilir.
Proje etap çalışmaları
MADDE 13 – (1) Proje raporları ve jeoteknik çalışmalarda yerleşimlerin ihtiyaç duyduğu her türlü tesisi öngören bir kanalizasyon sisteminin şebeke projeleri ile ilgili mühendislik
hizmetleri aşağıda belirtilen sıra ve esaslara göre yapılır:
a) 1/1000 ölçekli halihazır haritalar ile 1/1000 ölçekli imar planları temin edilir. Harita
ve imar planlarında yeni ilavelerin, imar tadilatlarının olup olmadığı araştırılır, varsa yeni ilave
harita ve imar planları ile imar planı tadilatları da dikkate alınır.
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b) Projeler, yerleşimin kısa (yaklaşık 10 yıl), orta (yaklaşık 20 yıl) ve uzun (yaklaşık
35 yıl) süredeki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanır.
c) Gelecekteki nüfus projeksiyonları, su kullanımlarının tespiti ile proje kriterleri EK-1’e
göre belirlenir.
ç) Özel sarfiyat veren ve verecek olan tesisler atık su kapasiteleri ile birlikte EK-1’e
göre belirlenir.
d) Atıksuların problem oluşturduğu bölgeler tespit edilerek, proje kriterleri ve güzergahları belirlenir.
e) Mevcut altyapı tesisleri ile ilgili projeler temin edilir. Projenin olmaması halinde
mevcut tesislerin geçtiği tahmin edilen sokaklar tespit edilir ve mevcut altyapı tesisleri tip ve
derinlikleri belirlenir.
f) Mevcut altyapı tesislerinin birbirleri ile olan durumları da dikkate alınarak mevcut
kanalizasyon tesislerinden ileride de yararlanılacağı düşünülerek projeye işlenir.
g) Atıksu sisteminin iskeletinin belirlenmesi için alternatif mukayeseler ile birlikte gerekli ön çalışmalar yapılır.
ğ) Proje kapsamına giren birimlerin yapılabilirliği gösterilerek ve bu birimlerin en uygun birleşimini belirleyebilmek için her türlü seçenek maliyetlerinin yeter doğrulukta tahmin
edilmesi suretiyle maliyet hesaplarına dayalı inşaat sırası ve kademeli uygulamalar önerilir.
h) Proje etap çalışmaları ile paralel yürütülecek olan jeoteknik çalışmalar kademelendirilerek yapılır.
ı) Jeoteknik çalışmalarla elde edilen veriler 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları üzerine aktarılır.
i) Proje raporları, üçüncü bölümde yer alan etüt ve araştırmalar yapılarak hazırlanır. Bu
rapor; mevcut tesislerin durumu, şebeke ve arıtma sistemleri, tespit edilen kollektör güzergahı,
terfi tesisleri ve benzeri yapım yerleri, kum, çakıl, taş ocakları ve bunların tesise ortalama mesafelerini içerir.
j) Projelendirmesi yapılan yerleşimin harita ve imar planı değişikliği ve ekleriyle şebeke
taslağının son duruma uyup uymadığı, taslağın kapsamadığı başka yerleşimlerin olup olmadığı,
boru geçirilmesi gereken sokakların dışında kalan yerler, imar planında olan açılmamış ve ilk
kademede boru döşenmeyecek olan sokaklar, ilk kademede boru döşenecek olan mevcut sokaklar, gelecekte yerleşime açılacak gelişme alanları, kollektör hatları ve arıtma tesisi yerlerinde
kamulaştırma durumu ve yaklaşık bedelleri tespit edilir.
k) Atıksu arıtma tesisi ve/veya derin deniz deşarjı ile ilgili olarak nüfus, debi, kirlilik
yükleri hesaplanır, endüstriyel tesisler de incelenir. İstenen çıkış suyu kalitesi, deşarj yeri ve
havzası alıcı ortam özellikleri, arazi ihtiyacı, inşaat ve işletme maliyetleri göz önüne alınarak
uygulanabilir teknolojiye sahip atıksu arıtma ve/veya derin deniz deşarjı tipi seçilir.
(2) Arazi ve Jeoteknik Çalışmalar:
a) Harita ölçmeleri yapılarak kollektör hatlarında gerekmesi durumunda şeritvari harita
ve terfi merkezleri ile atıksu arıtma tesisi ve/veya derin deniz deşarjı batimetrik haritalar sahasının yeterli büyüklükte 1/500 ölçekli plankoteleri çıkarılır. Bunlara dayalı olarak saptanan kollektör hatları güzergahı ve baca yapım yerleri araziye uygulanır. GNSS, yersel kutupsal, lazer
tarama, nivelman ve diğer uygulamalardan uygun olan bir alım yöntemi ile boyuna kesitler çıkarılır. Bu Yönetmeliğe uygun röperleme yapılır ve planda gösterilir. Şebekeye ait ek harita
hazırlanır.
b) Jeoteknik çalışmalar; saha çalışmaları, laboratuvar çalışmaları ve büro çalışmaları
aşamaları ile yürütülür.
c) Araştırma çukuru ve sondajlarına ait loglar ile kot ve koordinat değerleri, laboratuvar
çalışmalarına ait test sonuçları, proje alanı kapsamındaki zeminlere ait 1/5000 ölçekli zemin
haritaları, araştırma çukur-sondaj lokasyonları planı ile idealize zemin profilleri, proje alanındaki hidrojeolojik şartların yansıtıldığı (yeraltı su seviyesi derinliğinin, eş yeraltı su derinlik
eğrileri ile gösterildiği) zemin hidrojeolojik haritalarına yer verilir.
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ç) Tasarımda bölgedeki topografik ve jeolojik koşullara dikkat edilir. Derin açık kazı
ve/veya kazısız inşa seçenekleri düşünülüyorsa tesviye eğrileri ile birlikte yeterli jeolojik veya
jeoteknik araştırma verisi kullanılır.
d) Güzergah seçimi ve inşa yöntemlerinin kesinleştirilmesi aşamasında zemin özellikleri
ile ilgili detaylı analiz sonuçları kullanılır.
e) Proje alanında daha önce değişik kurumlarca yapılmış tüm topoğrafik, jeolojik ve
geoteknik zemin çalışmaları derlenerek; bölgesel jeolojik birimler ve yersel jeolojik yapının
belirlendiği zemin ön etüd çalışmaları yapılır. Devamında projede yer alan tesislerin ve şebekenin yer alacağı jeolojik birimlerin geoteknik özelliklerinin belirlenmesi ve tasarımına yönelik
hesapların gerçekleşmesi amacıyla; proje alanının jeolojik gözlemlerinin yapılması, araştırma
çukurlarının ve/veya sondaj kuyularının açılması ve buralardan alınan suyun betona etkisini
belirlemek ve gerekirse önlem almak için, yerinde deneyler ve zemin örnekleme çalışmaları
yapılır.
f) Yeraltı su seviyeleri belirlenirken mevsimsel değişiklikler dikkate alınır. Yeraltı su
seviyeleri ile ilgili altyapı sisteminin bütünlüğüne zarar verebilecek hususlara ilişkin bilgi toplanır ve değerlendirilir.
(3) Proje Çözüm Çalışmaları:
a) Proje raporundan sonra meydana gelecek değişiklikler ile projenin, şebeke, toplayıcılar, ana toplayıcılar, kollektör projeleri ve sisteme entegre edilecek mevcut hatların tahkiki
ile varsa terfi hattı ve terfi merkezi hidrolik hesapları ile terfi yeri mimari projeleri verilir.
b) Jeoteknik Çalışmalar kapsamında;
1) Kanalizasyon borularının hendek içinde yerleştirilme şekilleri, geri dolgu işlemleri,
boruların gömleklenmesi ve yataklanması tipleri ile gerekli olabilecek zemin iyileştirme analizleri EK-2’ye göre belirlenir.
2) Tüm proje alanı kapsamında iksalı ve şevli kazının gerçekleştirilebileceği alanları
gösteren iksa sistemleri haritaları oluşturularak, zemin jeoteknik parametrelerine bağlı, değişik
tipte iksa sistemlerinin uygulanabileceği hatlar belirlenir.
3) Uygulanabilecek her türlü zemin iyileştirme yöntemleri ile bu yöntemler için en güvenli, ekonomik ve teknik uygulanabilir alternatif gerekli mukayeseler yapılarak belirlenir.
4) Kanalizasyon sisteminin ağır yapılarının temel tasarımlarına yönelik olarak sıvılaşma
analizi, zemin oturma-şişme özelliklerinin belirlenmesi ve zemin emniyet gerilmesi değerleri
bulunarak, en uygun temel tipi belirlenir.
5) Proje alanı kapsamında geçerli olacak kazı sınıf değerleri, kazı sınıf tabloları oluşturularak belirlenir.
c) Atıksuyun, arıtma ve/veya derin deniz deşarjı ile uzaklaştırılması halinde, arıtma ünitelerinin yerleri belirlenir, birinci ve ikinci kademe üniteleri boyutlandırılır, 1/500 ölçekli plankote üzerinde gösterilir. Arıtma tesisi karakteristik cetveli ve/veya derin deniz deşarjı boyuna
kesiti, hendek kesitleri ile difüzör ve seyrelme hesapları verilir. Deniz deşarjı için temin edilecek
batimetrik deniz haritalarından yararlanılarak deşarj borusu cinsleri ile yaklaşık boru çapı ve
boyu, teorik deşarj standartlarına göre tespit edilir.
ç) Şebeke planlarında koordinat ve pafta grid değerleri ve varsa gecekondu önleme bölgeleri ile küçük sanayi siteleri hudutları proje üzerinde ayrı ayrı notasyonlarla gösterilir.
(4) Detay Proje Çalışmaları:
a) Tüm detay projelerde; terfi merkezi onaylı plankoteleri ile betonarme statik, elektrik,
sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı hesaplarının, dere, karayolu, köprü geçişi mevcut altyapı
tesisleri ile kesişme detay projeleri, gerekmesi halinde yataklama projeleri, temel ıslah projeleri,
1000 mm ve daha büyük çaplı borulara ait dönüş ve birleşim bacaları hesap ve projeleri ile
özel sanat yapıları projelerine yer verilir.
b) Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemlerinin hidrolik tasarımına ilişkin bilgiler EK-1’de
yer almaktadır. Atıksu toplama ve uzaklaştırma sistemlerine gelen atıksu debileri nüfus ve kişi
başına tüketilen su miktarına bakılarak belirlenir.
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1) Yeni gelişim alanlarından kaynaklanan ve/veya mevcut gelişme alanlarından gelen
yükler planlama süresinde göz önünde bulundurulur.
2) Kişi başına evsel amaçlı su tüketim miktarları EK-1’e göre belirlenir.
3) Endüstriyel ve/veya ticari su kullanımı varsa, bunlardan kaynaklanan atıksu miktarları evsel atıksu debilerine eklenir.
4) Pik debilerin seçiminde EK-1’de yer alan yöntem kullanılır.
c) Boru hatları belirlenen tasarım debisini taşıyacak, katı madde birikimini engelleyecek, tıkanma risklerini azaltacak ve bakım işlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanır. Borularda
hidrolik hesaplar ve yük kayıpları için EK-1’de yer alan denklemler kullanılır. Yük kayıpları
hesaplanırken, tortuların engellenemediği yerlerde azalan kesit alanı dikkate alınır.
ç) Eğimlerin yüksek olduğu yerlerde hava sıkışması ve etkileri, hidrojen sülfür emisyonları, erozyon etkileri, hidrolik sıçramalar ve çalışanlar için iş güvenliği tedbirleri göz önünde
bulundurulur. Böyle durumlarda şütlü bacalar kullanılarak statik yük kontrollü bir şekilde azaltılır.
d) Cazibeli deşarjın yapılacağı yerlerde deşarj kanalının taban kotu serbest düşmeye
imkan sağlayacak şekilde, alıcı noktadaki en yüksek su seviyesinden daha yukarıda olacak şekilde tasarlanır. Bunun mümkün olmaması durumunda çekvalf kullanılır.
e) Aşırı derinliklerden kaçınmak ve atıksu toplanan bölgedeki düşük kotlu alanlarda
taşma riskini önlemek amacıyla veya ters sifon yapılması mümkün olmayan uçurum, akarsu
yatağı veya demiryolu gibi yerlerle atıksu arıtma tesisine cazibeli deşarjın mümkün olmadığı
durumlarda atıksuyun pompalanması için bir pompa tesisi düşünülür. Terfi üniteleri projeleri
EK-1’de belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.
f) Pompa istasyonu kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda, tüm maliyetler göz
önünde bulundurularak en uygun pompa istasyonu sayısı ve yerleri belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kanalizasyon Sistemlerinin Yapımına İlişkin Esaslar
Genel esaslar
MADDE 14 – (1) Kanalizasyon sistemleri, tasarımına uygun olarak inşa edilir. Yeni
sistemlerin inşaası veya mevcut sistemlerin yenilenmesi için bu maddedeki şartlar uygulanır.
a) Yapım aşamasında;
1) Her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınarak, çalışan personelin ve diğer insanların
güvenliğinin sağlanması,
2) Özellikle yapım esnasında mevcut altyapı sistemlerinin etkilenmemesi için en uygun
zamanlama ve sıralamanın yapılması,
3) Kısmi olarak tamamlanmış sistemlerde veya mevcut sistemlerin rehabilitasyonu sırasında mevcut debilerin yönetimi,
hususları dikkate alınır.
b) Yeni sistemin yapımında, boru hatları ilgili standartlara uygun olarak inşa edilir.
Mevcut sistemin rehabilitasyonunda, boru hatları ilgili montaj kılavuzuna uygun olarak inşa
edilir. Her iki durumda da;
1) Boru hatlarının geometrisi,
2) Akış performansı,
3) Sızdırmazlık,
4) Gömme yoluyla boru hattına topraktan gelen uygun yükün transferi,
5) Uygun yataklama ve dolgu,
hususları dikkate alınır.
c) Kanalizasyon sistemleri veya diğer hizmetler için kazı işlemi uygulandığında boruların sağlamlığından emin olunur.
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ç) İnşaatın tasarıma uygun olarak yapıldığını teyit etmek için test çalışmaları yapılır.
d) Muayene bacaları gibi yardımcı yapıların boru veya boru hatlarıyla olan bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunur. Her durumda;
1) Geometri,
2) Akış performansı,
3) Sızdırmazlık,
4) Uygun örtü malzeme ve kalınlığı,
hususları dikkate alınır.
Muayene çukurları
MADDE 15 – (1) Kazıya başlamadan önce; öngörülen güzergâhın tahkiki mahiyetinde
muayene çukurları yapı denetim personelinin talimatı üzerine açılır ve öngörülen güzergâhta
bir değişiklik gerekip gerekmediğine karar verilir. Muayene çukurları, 20 m ara ile güzergâh
aksına dik istikamette kazılır. Muayene çukuru ebatları aşağıda verildiği gibi olur:
a) En: Hendek genişliği,
b) Boy: Hendek genişliği + 1,00 m,
c) Derinlik: Hendek genişliği + 0,50 m.
(2) Kazı işlemi yapılacak güzergahtaki tüm muayene çukurlarının açılmasını müteakiben altyapılardan standartlara uygun mesafede geçecek şekilde güzergah tespiti EK-2’ye göre
yapılır.
(3) Tüm asfalt yüzeylerde yapılacak çalışmalarda asfalt yüzey çift taraflı derz kesme
makinesi ile kesilerek, kırıcı ile kırıldıktan sonra kazısı yapılır.
(4) Bilumum harçsız yapılan yüzey kaplamalar mümkün mertebe hasar verilmeden yerinden sökülerek, yeniden kullanılmak üzere, uygun şekilde istiflenerek koruma altında tutulur.
Gerek yerinden çıkartılırken, gerek muhafaza edilirken ve gerekse iş sonu yüzey kaplama yapılırken hasar gören kaplama elemanları yeniden temin edilir.
(5) Borular konulduktan sonra dolgu malzemesi ve kırmataş-dolgu EK-2’de belirtildiği
gibi doldurularak sıkıştırılır.
(6) Kanalizasyon sisteminin yapımında;
a) Kanalizasyon yapımına engel hususlar, yeraltı tesisleri, kanalizasyon yapımı iş sırası,
dinamitle kaya patlatılması, güvenlik önlemleri, yolların kapatılması, yol işleri ile yol ve kaldırım kaplama malzemelerine ait teknik detaylara,
b) Bileşenlerin taşınması ve depolanması, yükleme ve boşaltma, depolama işleri, şantiye
içi taşıma işleri, hendek dolgu ve çalışma mesafeleri, hendek şev ve eğimleri ve boru hendeklerinin güvenliği ile ilgili hususlara,
c) Hendek taban genişlikleri, boru yataklama, boru başı hendekleri, montaj, bağlantılar,
baca kapakları, merdivenler, contalar ve basınç testleri ile ilgili teknik detaylara,
ç) İnşaatı biten ve işletmeye alınan boru hatlarının, işletmede kullanmak amacı ile yapıldığı şekli yansıtacak şekilde işletme projesi hazırlanması, muayene bacalarının belirtilen
koordinat sistemindeki (x, y, z) koordinatlarının hesabı ile ilgili hususlara,
d) İşletme projelerinde bütün muayene bacalarının, parsel bacalarının, vantuz, tahliye
yerlerinin, sifon yapıları ile dere geçiş yerleri, terfi merkezi giriş-çıkış noktaları, fosseptik yapılarının giriş çıkış noktaları, terfi hatlarının her 100 m de bir kazık noktalarının yer kontrol
noktaları ile ilgili detaylara,
dikkat edilir.
(7) Boru hattının bir binanın temeline yakın olduğu yerlerde, binanın boruya muhtemel
etkisi dikkate alınır. Temellerin zayıflamaması veya zarar görmemesini sağlamak için önlem
alınır.
Boruların yataklanması
MADDE 16 – (1) Kazı toprağı dolguya elverişli bulunursa, yataklamaya gerek kalmadan borular doğrudan kanal tabanına yerleştirilir.
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(2) Kazı toprağı dolguya elverişli değilse, kanal derinliği arttırılır ve ihtiyaca göre jeotekstil, elek üstü iri çakıl/kırmataş, betonarme yataklama veya bunların kombinasyonu olan
malzemelerle sıkıştırma yapılarak zemin iyileştirmesi/yataklama yapılır.
(3) Açılan kanalda su mevcutsa, su tamamen boşaltılır ve sonrasında yataklama yapılır.
Yataklama kalınlığı, EK-2’de yer alan ölçülerde yapılır ve sonrasında borular yatak üzerine
yerleştirilir.
Boruların gömleklenmesi ve sıkıştırma
MADDE 17 – (1) Yan dolgu işleminde borular döşenip birleştirme işlemleri yapıldıktan
sonra, borunun her iki yanına 30 cm yüksekliğinde dolgu malzemesi dökülür ve hafif çalışan
kompaktör ile %95 mukavemet sağlanıncaya kadar sıkıştırılır.
(2) Yan dolgu yapılırken, boru ile kanal duvarı arasında, kompaktör rahat çalışacak şekilde boşluk bırakılır.
(3) Yan dolgu, zemin dolgusundan itibaren her 30 cm’de bir, birinci fıkrada belirtildiği
gibi sıkıştırılır. Bu işlem aynı malzeme ile boru üstünü minimum 30 cm geçinceye kadar tekrarlanır, boru üzeri 30 cm geçtikten sonra dolgu işlemi tamamlanır.
(4) Sıkıştırma derecesi statik hesaplamalara uygun olacak şekilde ve minimum % 92-%95
oranları arasında olur.
(5) Boru üzeri, minimum 30 cm dolgu malzemesi ile örtülüp gerekli sıkıştırma yapıldıktan sonra, üzeri yolun kaplamasına uygun olan bir üst dolgu malzemesi ile doldurulur ve
sıkıştırma işlemi yapılarak imalat tamamlanır.
(6) Üst dolgu malzemesi kanala dökülürken boru hattının yer değiştirmesine sebebiyet
vermemesi için, az miktarlarda dökülür ve stabilite emniyeti için sıkıştırma, yukarıda belirtilen
şartlara uygun yapılır.
(7) Üst dolgu sıkıştırma işlemi, borular döşendikten ve üst dolgu yüksekliği, boru üzerinden 1 m’yi geçtikten sonra başlayabilir. Üst dolgu yüksekliği, boru üzerinden 1 m’yi geçmeden ağır iş makineleri ve sıkıştırma araçları boru üzerinde yürütülmez.
(8) Sıkıştırma işlemleri mutlaka kompaktör veya hafif silindirler vasıtası ile yapılır,
tokmakla sıkıştırma yapılmaz.
Kanal dolgu malzemesi
MADDE 18 – (1) Kanal dolgusunda kullanılacak malzemenin, nem muhtevası maksimum %20 ve dane çapı en fazla 11 mm olabilir; malzeme sıkıştırmaya elverişli ve boruların
sıkıştırma esnasında zarar görmesini engelleyecek şekilde dayanıklı ve yeterli taşıma kabiliyetine sahip olur.
(2) Donmuş malzemeler ve boruya zarar verebilecek keskin köşeli sivri uçlu taşlar ve
saire dolgu malzemesi olarak kullanılamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Kanalizasyon Sistemlerinin İşletme ve Bakımına İlişkin Esaslar
İşletme ve bakım
MADDE 19 – (1) Kanalizasyon sistemleri insanların sisteme girebildiği ve giremediği
durumlarda karşılaşılan işlevsel sorunların ve yapısal sorunların çözümü için, jet akım verme,
vinçle kaldırma, kuka ve benzeri yöntemler ile kanal açma, temizleme topları, uzaktan kontrollü
ekipmanlar, sifonlama ve elle temizleme uygulanabilir. Temizleme işlemi yapılırken, işlemin
atıksu arıtma tesisi üzerindeki etkileri dikkate alınarak gerekli önlemler alınır.
(2) Bakım işlerinde ortaya çıkan atıklar, ilgili mevzuatın belirlediği şekilde, ek bir kirliliğe yol açmadan bertaraf edilir.
(3) Kanalizasyon sistemlerinde temizleme işlemleri EK-3’e göre yapılır.
(4) Kanalizasyon sistemlerinin işletme ve bakımı için bacalar ve denetim odaları konulur.
(5) Ters sifonların sürekli ve verimli çalışması için düzenli olarak denetim ve bakım
faaliyetleri gerçekleştirilir.
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(6) Yetersiz havalandırma olan yerlerde fekal çökeltiler, böcekler, fareler ve sivrisinekler
üreyebilir. Bunların sağlığa olan etkilerini en aza indirmek ve kanallarda meydana getireceği
yapısal sorunları önlemek için gerekli tedbirler alınır.
(7) Bacalar ve denetim odaları haricindeki bağlantılar dökme yapılarla sağlanır. Örme
kanallara yeni bağlantı yapmaktan kaçınılır. Gerekli durumlarda bağlantı öncesinde kanal kapsamlı olarak denetlenir.
(8) Kanalizasyon sistemi işletmeye alındıktan sonra, denetim sıklığı ile denetim noktaları belirlenirken sistemdeki her bileşen için gerekler ve bileşenlerin önemi dikkate alınır. Bu
kapsamda yapılacak olan denetim EK-3’te belirtildiği şekilde yapılır.
(9) Sistemin bileşenleri için hazırlanan işletme prosedürleri EK-3’te belirtildiği şekilde
uygulanır.
(10) Sistemin herhangi bir bölümünde oluşabilecek acil durumlarda uygulanması için
EK-3’te belirtilen acil durum planları hazırlanır.
Atıksu altyapı bilgi sistemi
MADDE 20 – (1) İdareler her türlü coğrafi veri ve bilginin saklandığı, sorgulandığı ve
istenildiğinde sunulduğu atıksu altyapı bilgi sistemlerini oluşturur.
(2) Atıksu altyapı bilgi sistemi ile ilgili veriler Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri
Üretim Yönetmeliğinde belirtilen datum ve koordinat sistemlerine uygun olarak üretilir.
(3) Atıksu sistemini oluşturan coğrafi detaylar; sistem bütünündeki sorgulamalara imkan
verecek ilişkisel bir veri modelinde, değişikliklerin takip edilebileceği zamansal şemaya sahip
olarak ve zeminle aplike edildikleri yatay ve düşey konum bilgisiyle atıksu altyapı bilgi sistemine kayıt edilir.
(4) Atıksu altyapı bilgi sistemi, atıksu sistemindeki değişiklikleri yansıtacak şekilde gerekli veri yedeklemesi yapılarak güncellenir.
(5) Atıksu altyapı bilgi sistemindeki veriler gerekmesi halinde ilgili paydaşlarla web
sistemi üzerinden paylaşılabilir nitelikte olur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Performans testleri
MADDE 21 – (1) Kanal sistemlerinin performansı inşaat aşamasında, inşaat bitiminde
ve işletme esnasında test edilir ve değerlendirilir. Test ve değerlendirme örnekleri;
a) Su ile sızdırmazlık testi,
b) Hava ile sızdırmazlık testi,
c) Sızma testi,
ç) Görsel muayene,
d) Kuru hava akımı değerlendirmesi,
e) Sisteme girişlerin izlenmesi,
f) Tahliye noktasında atıksu kalite ve miktarının izlenmesi,
g) Zehirli ve/veya patlayıcı gaz karışımlarının izlenmesi,
ğ) Sistemden arıtmaya deşarjın izlenmesi,
şeklinde sıralanabilir.
Kalifikasyon ve eğitim
MADDE 22 – (1) Her düzeydeki personele, işlerini güvenle ve yetkin bir biçimde gerçekleştirebilmeleri için ilgili mevzuatı ve teknikleri tanıtıcı ve açıklayıcı uygun bir eğitim verilir. Eğitimler ihtiyaç duyulduğunda periyodik olarak tekrarlanır. İnşaat çalışmalarını yürüten
kurumlar belirli bir iş için özel nitelikler talep edebilir.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNİN
HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülen araştırma proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü,
desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi
ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Polis Akademisi Başkanlığı öğretim üyeleri ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlanan ve desteklenmesi için komisyona sunulan
Bilimsel Araştırma Projelerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim
Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırma merkezi: Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren araştırma merkezlerini,
b) Araştırmacı: Bilimsel Araştırma Projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunlarını,
c) BAP payı: Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, döner
sermaye işletmesince tahsil edilen gelirlerin en az % 5’inden oluşan ve ayrı bir hesapta izlenen
tutarı,
ç) BAP Komisyonu: Polis Akademisi Başkanlığı tarafından desteklenen, araştırma projelerinin her yıl için desteklenme ilkelerini belirleyen ve proje önerilerinin değerlendirilmesi,
kabulü, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve kamuoyuna duyurulması görevini
üstlenen komisyonu,
d) BAP numarası: Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinden desteklenmiş araştırmaların
sonucunda ortaya çıkan kitap, yayın, sanat eseri, patent ve tezlerle ilgili çalışmalara BAP
Komisyonunca verilen numarayı,
e) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,
f) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,
g) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP): Tamamlandığında başta Emniyet Teşkilatı olmak
üzere bilime, evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması beklenen projeleri,
ğ) Danışman: BAP Komisyonunun proje önerilerinin değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanacağı, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, Başkanlık içinden veya dışından görevlileri,
h) Enstitü: Adli Bilimler veya Güvenlik Bilimleri Enstitüsünü,
ı) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
i) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için
gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek üzere harcama yetkilisi tarafından görevlendirilenleri,
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j) Harcama yetkilisi: Polis Akademisi Başkanını,
k) Harcama yetkilisi mutemedi: Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar
konusunda harcama yetkilisine karşı sorumlu, bunların mahsubuna ilişkin belgeleri muhasebe
yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan mutemedi,
l) İşletme: Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesini,
m) Muhasebe birimi: İşletmenin bağlı olduğu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünü,
n) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap
vermekten sorumlu yetkiliyi,
o) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu veznedar, tahsildar, icra memuru gibi unvanlarla muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almak, vermek ve göndermek üzere görevlendirilenleri,
ö) Proje yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu
yetkiliyi,
p) Proje kodu: Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinden desteklenmiş araştırma projelerine verilen numarayı,
r) Uzmanlar grubu: BAP Komisyonu kararı ve Başkan onayı ile BAP Komisyonunun
ihtiyaç duyduğu Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Adli Bilimler Enstitüsü ve Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve araştırma merkezlerinde görev yapan, konusunda uzman ve deneyimli
personelden oluşan, birimlerin alt yapısı ve öncelikleri dikkate alınarak yapılan proje önerilerini, bu Yönetmelik ilkeleri doğrultusunda değerlendirmek üzere seçilen grubu,
s) Yönetim Kurulu: Polis Akademisi Başkanlığı Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
BAP Komisyonu, Proje Değerlendirme Kurulları ve Uzmanlar Grubu
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Proje türleri nitelikleri ve genel ilkeler
MADDE 5 – (1) BAP Komisyonu tarafından aşağıda tanımları yapılan araştırma projeleri desteklenir:
a) Alt Yapı (Güvenlik-Eğitim-Arge-Teçhizat) Projeleri: Birinci öncelikli desteklenen
projelerdir. Genel Müdürlük hizmet birimlerinin ve Başkanlığın, eğitim, teknoloji, güvenlik
ve personel alt yapısını güçlendirmeyi ya da geliştirmeyi amaçlar. Başkanlığın ve diğer emniyet
birimlerinin başlıca hedefleri ve gereksinimlerini dikkate alarak hazırlanmış projelerdir. Bu
projelerin sonuçlarının ulusal ve uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanması şartı aranmaz.
b) Lisansüstü Tez Projeleri: İkinci öncelikli desteklenen projelerdir. Başkanlıkta sürdürülen yüksek lisans, doktora tezlerini desteklemek üzere tez yöneticisinin yürüttüğü veya
yer aldığı araştırma projeleridir. Tez projeleri, danışmanlar tarafından ilgili öğrencilerle birlikte
sunulur. Lisansüstü tez olduğunu gösteren ilgili enstitüden alınmış belgenin de başvuruda verilme zorunluluğu vardır. BAP Komisyonunca belirlenmiş formata göre hazırlanan kesin rapor,
tezin tamamlanmış olduğuna dair bir belge ve tezin bir nüshası ile birlikte sunulur. Tamamlanmamış tezlerde, kurumdan alınmış, tez çalışmasının devam ettiğini gösterir bir belge ile başvuru
yapılır. Bu proje türünde birden fazla tez çalışması, birleştirilmiş tez projesi olarak da verilebilir.
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c) Sanayi İşbirliği Projeleri: Bilimsel Araştırma Projesi bütçesi imkânları dâhilinde desteklenen, Başkanlık dışında kurum veya kuruluşlar ile Başkanlık birimlerinin veya öğretim
elemanlarının müştereken düzenlediği, bütçesi Başkanlık tarafından karşılanan ürün geliştirmeye yönelik projelerdir.
ç) Patent Destek Projeleri: Bütçe imkânları dâhilinde desteklenen, tamamlanmış veya
devam eden proje sonuçlarının ulusal/uluslararası patentlere konu olması halinde, bununla ilgili
olarak ortaya çıkabilecek giderlerin desteklendiği projelerdir.
BAP Komisyonu
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütülmesi için, Başkan veya
görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü ile emniyet hizmetleri sınıfı veya öğretim elemanları
arasından Başkan tarafından seçilen iki üyeden oluşan beş kişilik bir komisyon kurulur.
(2) Başkan/Başkan Yardımcısı ve Enstitü Müdürlerinin esas görevlerinden ayrılmaları
halinde, komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Yerlerine yeni atananlar komisyon
üyeliği görevini üstlenir. Başkan tarafından seçilen üyeler Başkan tarafından değiştirilebilir.
Komisyon, Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlar bir tutanakla imza altına alınır.
BAP Komisyonunun görevleri
MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Komisyon, proje başvuru ve değerlendirme takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür.
b) Her yıl döner sermaye ve diğer gelirlerden alınacak paya esas olmak üzere BAP bütçesinin çalışmasını yapar.
c) Proje destekleme esaslarını ve önceliklerini belirler ve duyurur.
ç) BAP Komisyonu, desteklenecek Bilimsel Araştırma Projelerinin tespiti bakımından
bu Yönetmelikte belirlenen ölçütler doğrultusunda sunulan projeleri, süresi içinde değerlendirir
ve sonuçlandırır.
d) Araştırma projelerinin ara ve kesin raporlarını değerlendirir ve bunların geciktirilmesi
durumunda uygulanacak yaptırımları belirler.
e) Başkanlığın bilimsel politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunur.
f) Başkanlığın bilimsel politikalarına uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından alınan
kararlar doğrultusunda öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirler, bütçe oluşturur ve
duyurur.
g) Araştırma kalitesinin ve araştırmacı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.
ğ) BAP protokolüne ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı durumlarda yaptırımları belirler.
h) Proje önerisine uygun yürütülmeyen, başarısız bulunan projelerin devam edip etmemesine karar verir. Gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir; proje
içeriğini, yöneticisini, araştırmacıları, bütçesini ve süresini değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.
ı) Proje yöneticisi ve araştırmacıların yurtiçi/yurtdışı görevlendirmelerine karar verir.
i) Uzmanlar grubunda görev alacak üyeleri ilgili birimlerden belirler ve Başkanın onayına sunar.
Uzmanlar grubu
MADDE 8 – (1) BAP Komisyonunun ihtiyaç duyduğu, Genel Müdürlük hizmet birimleri ve Başkanlığa bağlı birimlerden “Uzmanlar Grubu” oluşturulabilir.
(2) Uzmanlar grubu üyeleri en az üç, en fazla yedi kişi olacak şekilde, BAP Komisyonunun önerisi ve Başkanın onayı ile görevlendirilir. Görev süresi en fazla üç yıldır. Süresi dolan
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üyeler tekrar seçilebilir. Altı ay ve daha uzun süreli görevden ayrılmalarda kalan süreyi doldurmak üzere yeni üye seçimi yapılır. BAP Komisyonu, uzmanlar grubu üyelerinden birisini
Başkan olarak atar. Uzmanlar grubu başkanı, uzmanlar grubunu toplantıya çağırır. Uzmanlar
grubunda kararlar oy çokluğu ile alınır.
Uzmanlar grubunun görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Uzmanlar grubu, hazırlanan proje tekliflerini, Yönetmelikte belirtilen
ilkeler ile BAP Komisyonu tarafından o yıl için belirlenen destekleme ilkelerine uygunluk yönünden değerlendirir. Ayrıca proje başvurularının usulüne uygun olup olmadığını kontrol eder.
(2) Proje teklifleri ile ilgili yapılacak değerlendirmede, projenin yürütüleceği birimin,
tesis, donanım ve personel olanaklarını, araştırmacıların ilgili alandaki bilgi, deneyim ve birikimleri ile önerilen mali portreyi göz önünde bulundurur ve bu hususları değerlendirme raporunda belirtir.
(3) Çok disiplinli projelerin değerlendirilmesi için gerek görülürse BAP Komisyonuna
danışman önerir.
(4) Projelerin, mali portre ve mevcut olanaklar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sırasında, gerekli hallerde proje yöneticileri ile mutabakat sağlanarak, proje bütçelerini,
Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuru Formunda “Uzmanlar Grubu Teklifi” için ayrılan sütunda
belirtmek suretiyle, yeni mali portresiyle BAP Komisyonuna teklif eder.
(5) Uzmanlar grubu yapacağı değerlendirme sonucunda, yeterli bulmadığı projelerin
desteklenmemesini, gerekçesi ile birlikte BAP Komisyonuna önerebilir.
(6) Proje önerileri hakkındaki görüşlerini rapor halinde BAP Komisyonuna sunar.
(7) Kabul edilen projelerin altışar aylık dönemlerde hazırlanması gereken ara raporlarını
ve tamamlanmasından sonra hazırlanması gereken kesin raporlarını değerlendirir ve BAP
Komisyonuna gönderir. Uzmanlar grubu gerek gördüğünde ara ve kesin raporlarda danışman
görüşü alabilir ve bu görüşler doğrultusunda belirlenecek süre içerisinde raporda düzeltme isteyebilir. Değerlendirme sonucunda, yeterli bulmadığı ara raporlarda desteklenmemesi, kesin
raporlarda ise reddedilmesi ile ilgili görüşünü gerekçeli olarak BAP Komisyonuna önerir.
(8) Projelerin süre uzatma, bütçe artırılması ve harcama kalemleri ile ilgili değişiklik
taleplerini inceleyerek BAP Komisyonuna bildirir.
(9) Bu Yönetmelikte tanımlanan projeler kapsamında, kesin raporla birlikte ya da daha
sonra sunulan yayın ve bildirileri BAP Komisyonuna iletir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Değerlendirme
Proje başvurusu
MADDE 10 – (1) Proje başvuruları, Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu ile yapılır. Öğretim elemanı veya proje sahibi, hazırlamış olduğu proje başvurularını bağlı olduğu
müdürlük/birim aracılığı ile veya doğrudan BAP Komisyonuna yapabilir. BAP Komisyonu gerek gördüğü takdirde ilgili birimlerin görüşüne başvurabilir.
(2) Proje önerileri hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
a) Proje kapsamında satın alınması talep edilen makine ve teçhizatın proje açısından
gerekliliği ve başvuru formunda yer alan diğer hususlar gerekçelendirilerek açıklanır ve tahmini
fiyatı proforma faturalarla belgelendirilir.
b) Desteklenmesi uygun görülen projelerin, kabul yazıları ve ikişer nüsha olarak hazırlanan protokolleri, proje yöneticilerine gönderilir. Projelere ilişkin protokoller proje yöneticisi
ve BAP Komisyonu tarafından imzalanır ve bir nüshası on beş gün içerisinde İşletmeye teslim
edilir. Görevlendirme, izin, sağlık raporu gibi zorunlu nedenlerde bu süre on beş gün daha uzatılabilir. Bu süre içinde proje yöneticisi tarafından protokolü imzalanmayan proje iptal edilir.

6 Ocak 2017 – Sayı : 29940

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 71

c) Araştırmanın uygulanabilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı seyahat giderlerinden
ayrı olarak, yabancı bir ülkede düzenlenen uluslararası bir kongre/sempozyuma, proje ile ilgili
alınmış sözlü sunum veya poster sunumu davetinin, İşletmeye verilmesi halinde, projede yer
alan ve sunumu yapacak olan öğretim elemanı adına katılım masrafı, ilgili projenin onaylandığı
yıl için BAP Komisyonu tarafından tespit edilmiş rakamı aşmamak şartı ile karşılanabilir.
ç) Kitap alım isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması
ve Başkanlık kütüphanelerinde bulunmaması halinde kitaplar satın alınır.
Projelerin değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Projelerin değerlendirilme aşamalarında ve seçiminde önerilen projelerin;
a) Bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması,
b) Ülkenin kalkınma planı hedeflerine uygunluğu,
c) Emniyet Teşkilatı ve Başkanlığın hizmet ve görev alanlarına uygunluğu,
ç) Temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası veya uluslararası nitelikte olması,
hususlarına önem verilir.
(2) Uzmanlar grubu tarafından değerlendirilen ve uygun görülen projeler ile uzmanlar
grubu olmayan birimlerden komisyona doğrudan yapılan başvurular, BAP Komisyonu tarafından incelenir; desteklenmesi uygun bulunan ve bulunmayan projeler oy çokluğu ile belirlenir. BAP Komisyonu gerektiğinde danışman görüşüne başvurabilir, proje yöneticisini projesinin
tanıtımı için çağırabilir.
(3) BAP Komisyonu projeleri değerlendirirken, bu Yönetmelikte belirtilen ilkeler dışında, proje yöneticisinin daha önceki projelerini ve bu projelerden yaptığı yayınları da dikkate
alır. Son üç yıl içerisinde tamamladığı projesinin sonuçları uluslararası atıf indekslerine
(ScienceCitation Index, SocialScienceCitation Index ve ArtsandHumanities Index) kayıtlı yayın
organlarında yayınlanmış ve projesine atıf yapılmış proje yöneticisinin, proje başvurusu öncelikle desteklenir.
(4) BAP Komisyonu, projelerin desteklenip desteklenmemesine ve nihai olarak desteğin
miktarına oy çokluğu ile karar verir. Desteklenmesi uygun bulunan projeleri sıralayarak
Başkanın onayına sunar. Destek verilmesi onaylanan projelerin yöneticileri ile protokol yapılır.
Projenin başlama tarihi protokolde belirtilir.
(5) Onaylanan projelere ilişkin alımların yapılması, her türlü sekretarya hizmetlerinin
yürütülmesi ve koordine edilmesi, İşletmeye bağlı olarak kurulan Bilimsel Araştırma ve Projeleri Destekleme Büro Amirliği tarafından yürütülür. Bilimsel Araştırma Projeleri için tahakkuk, satın alma ve koordinasyon işlemleri İşletme tarafından yerine getirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Projelerin Süresi, İzlenmesi, Sonuçlandırılması ve Araç
Gereçlerin Kullanımı
Projelerin süresi ve bütçesi
MADDE 12 – (1) Araştırma projeleri, en çok üç yıllık olarak düzenlenir ve öngörülen
süresi içinde tamamlanır. Zorunlu hallerde ve geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, proje
süresi bitmeden en az iki ay önce ilgili uzmanlar grubuna, uzmanlar grubunun bulunmadığı
birimlerde doğrudan BAP Komisyonuna talepte bulunulması durumunda bir yılı geçmemek
üzere ek süre verilebilir. Ayrıca proje süresi içerisinde ilgili uzmanlar grubuna talepte bulunulması durumunda proje toplam bütçesinin yüzde ellisini geçmeyecek şekilde ek ödenek verile-
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bilir. Ek ödenek verilip verilmemesi ve ek bütçe oranı uzmanlar grubunun teklifiyle, uzmanlar
grubunun bulunmadığı birimlerde ise doğrudan doğruya BAP Komisyonuna yapılan başvurular
doğrultusunda BAP Komisyonu tarafından belirlenir.
Projelerin izlenmesi
MADDE 13 – (1) Proje yöneticileri, her altı ayda bir ara rapor vermek zorundadır. Altı
aylık süreçte yapılan çalışmaların, varılan ara sonuçların ve harcamaların özetlendiği ara rapor
uzmanlar grubuna, uzmanlar grubunun bulunmadığı birimlerde doğrudan BAP Komisyonuna
sunulur. Uzmanlar grubu proje çalışmalarının programa uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirir ve ulaştığı sonuçları ve görüşlerini BAP Komisyonuna iletir.
Projelerin sonuçlandırılması
MADDE 14 – (1) Proje yöneticisi, protokolde belirtilen proje bitiş tarihini izleyen dört
ay içinde araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formatta hazırlanmış proje kesin raporunu uzmanlar grubuna, uzmanlar grubunun bulunmadığı birimlerde
doğrudan BAP Komisyonuna sunar. Ayrıca proje kapsamında sunulan bildiriler, yayımlanan
makaleler kesin rapora eklenir. Tamamlanmış lisansüstü tezler kesin rapor olarak kabul edilmez.
Lisansüstü tez projelerinin kesin raporları, tezin tamamlandığına dair bir belgeyle birlikte sunulur.
Projelerin saklanması
MADDE 15 – (1) Proje yöneticisi projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı
tarihten itibaren on yıl süre ile saklamak zorundadır.
Projeden elde edilen telif hakları
MADDE 16 – (1) Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakları ve yayın esasları
Başkanlığa aittir. Proje yöneticisi proje verileri ile ilgili her türlü yazı, makale, tez ve sunduğu
bildirilerde “Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir” ibaresini ve proje kodunu belirtmek zorundadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel
dergilerde yapılacak her türlü yayın için Başkanlıktan izin alınması zorunludur.
(2) Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinden desteklenmiş araştırmaların sonucunda ortaya çıkan kitap, yayın, sanat eseri, patent ve tezlerin ilgili bölümlerinde BAP Komisyonuna
ait BAP numarası verilerek destek alındığı belirtilir. Projeden elde edilen bilimsel sonuçların
telif hakkı Başkanlığa aittir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
BAP payının kullanılması
MADDE 17 – (1) Bilimsel Araştırma Projeleri payı karşılığı tutar; proje için gerekli
yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile büro makineleri alımları ve buna ilişkin diğer giderler için kullanılır. Akademi Yönetim Kurulu Bilimsel
Araştırma Projeleri için gündelik, katılım, konaklama giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununa uygun olarak BAP payından karşılanır.
(2) Yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile
makine-teçhizat alımları ve buna ilişkin diğer giderler İşletme aracılığı ile yapılır.
(3) Satın alınacak mal ve hizmet alımları için 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu hükümleri uygulanır. Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin BAP payından tahsis
edilen para başka bir amaçla kullanılamaz.
Harcamaların yapılması
MADDE 18 – (1) Bir ay içinde tahsil edilen işletme gelirlerinin en az %5’i, en geç
takip eden ayın 20’sine kadar BAP payı olarak ayrı bir hesaba alınır. Bilimsel araştırma projeleri
için yapılacak bütün harcamalar bu hesaptan yapılır.
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(2) BAP payından yapılacak ödemeler veya ön ödemeler, gerçekleştirme görevlisinin
imzasını müteakip ve harcama yetkilisi tarafından onaylanan muhasebe işlem fişi veya ödeme
emri belgesine istinaden, muhasebe yetkilisi tarafından gerçekleştirilir.
(3) Herhangi bir Bilimsel Araştırma Projesine ayrılan tutarın kullanım imkânının kalmaması halinde, BAP Komisyonunun önerisi ve Başkanın onayı ile söz konusu tutar başka Bilimsel Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılabilir.
(4) Mali yıl sonunda BAP payında kalan tutar, ertesi yıla devreder.
(5) Geçmiş yıllara ait proje raporları tamamlanmadan aynı proje yöneticisine, kabul
edilecek yeni projesinden harcama yaptırılmaz.
Yollukların ödenmesi
MADDE 19 – (1) Bilimsel Araştırma Projelerindeki yolluklar tertibinden sadece proje
yöneticisi ve proje ekibinde yer alan görevliler yararlanabilir. Proje ekibi dışındaki kişilere
harcırah ödemesi yapılmaz. Alan çalışması dışındaki seyahatlerde ise proje konusu ile ilgili
kongre/konferans ya da seminerlere tebliğle katılımlarda, beyanname ekinde katılım belgesinin
olması kaydıyla BAP hesabından yolluk ödemesi yapılabilecektir.
Ön ödeme işlemleri
MADDE 20 – (1) Bilimsel Araştırma Projeleri için proje yöneticisine verilecek azami
ön ödeme (avans) limitleri, o yılın merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen parasal limitin altı katına kadar olacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Her harcama yetkilisi mutemedi aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı
belgeleri en çok bir ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en
çok üç ay içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür.
(3) Harcama yetkilisi mutemedi işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda
bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu
yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı muhasebe birimine iade
etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz.
(4) Aldıkları avansın, mahsubunu yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında
genel hükümlere göre takip yapılır.
(5) Avans ve kredinin verilmesinde ve mahsubunda, 31/12/2005 tarihli ve 26040
(3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğindeki belgeler aranır.
Muhasebe işlemleri, ödemelerin yapılması ve kayıtların tutulması
MADDE 21 – (1) Bilimsel Araştırma Projeleri payının takibi, yönetimi ile giderlere
ilişkin belgelerin muhasebe yöntemlerine göre saklanması, usulüne uygun yapılan giderlerin
kanıtlayıcı belgeler ile kendisine ulaşmasını müteakip hak ediş sahiplerine ödeme yapılması,
İşletmenin bağlı bulunduğu saymanlık müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
(2) Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin işlemlerde 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği eki
ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi, muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır. Muhasebeleştirme belgelerine harcama belgelerinin asılları eklenir.
Taşınırların kayda alınması ve kullanıma verilmesi
MADDE 22 – (1) Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında edinilen taşınırlar,
28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır
Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek işletme envanterine alınır ve söz
konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yöneticisine ya da belirleyeceği kişinin kullanımına
verilir.
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(2) BAP Komisyonu, proje kapsamında alınan teçhizatın Başkanlık hizmetlerinde veya
farklı projelerde kullanımına karar verebilir.
Harcama belgeleri ve muhafazası
MADDE 23 – (1) Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır. Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler,
İşletme tarafından genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilimsel etiğe aykırılık
MADDE 24 – (1) Projeler yürütülürken bilimsel etiğe aykırılık saptanması durumunda
BAP Komisyonu kararı ile proje iptal edilir.
(2) Birinci fıkradaki şekilde projenin iptaline yol açan veya proje bitiminden sonra proje
verilerini etik kurallara aykırı kullandığı tespit edilen kişi veya kişiler üç yıl süre ile proje desteğinden yararlanamaz. Ayrıca, bu durumun tekrarı halinde bir daha destek verilmez.
Projenin durdurulması ve iptali
MADDE 25 – (1) Proje ara raporları ve sonuç raporu uzmanlar grubu ve BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir.
(2) Aşağıdaki durumlarda proje için sağlanan destek durdurulabilir veya proje iptal edilebilir:
a) Projenin tamamlanması ile yayınlanması arasında üç yılı geçen sürelerde,
b) Proje ile ilgili yayınlarda Bilimsel Araştırma Proje desteğinin belirtilmediğinin tespit
edilmesi durumunda,
c) Desteklenmesine karar verilen proje bütçesinin kötü kullanılması durumlarında projenin düzeltilmesi istenir, düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin devamı halinde,
ç) Proje ara raporlarının bir aydan daha fazla bir süre geciktirilmesi veya proje ara raporunun yeterli bulunmaması durumlarında,
d) Komisyon tarafından projede ilerleme olmadığı kanaati oluşması durumunda,
e) Proje yöneticisinin mücbir sebepler dışında görevinden ayrılması durumunda,
f) Proje önerisinde, ara raporlarda ve sonuç raporunda yanlış bilgi verildiğinin tespit
edilmesi durumunda,
g) Ara raporların yetersiz olması durumunda,
ğ) Proje faaliyetleri ve takviminin iyi yürütülememesi durumunda.
(3) Proje yöneticisinin, ölüm, emeklilik veya herhangi bir nedenle kurumdan ayrılmış
olduğu projelerden, kesin raporu sunulmamış ve dolayısıyla halen kapatılmamış olanlar, BAP
Komisyonu tarafından, ilgili birim yöneticisi veya ilgili uzmanlar grubunun önerisi alınmak
suretiyle uygun görüldüğü takdirde kapatılabilir.
(4) BAP Komisyonunun tespit ettiği meslek etiğine uygun olmayan durumlarda projeler
iptal edilir.
Reddedilen veya iptal edilen projeler
MADDE 26 – (1) Başkanlık tarafından destek sağlanan, ancak sonuç raporu uzmanlar
grubunca kabul edilmeyen ve BAP Komisyonunca onaylanmayan projeler reddedilir. İstifa etme, ölüm, uzun süreli hastalık gibi haller hariç projesi iptal edilen, proje sonuç raporu reddedilen veya tüm uyarılara rağmen ara veya kesin rapor vermeyen proje yöneticileri, projenin
iptal tarihinden itibaren üç yıl süreyle yeni bir proje önerisinde bulunamaz. Ayrıca, aynı nedenlerle iki kez projesi iptal edilen kişilere bir daha destek verilmez. İptal veya reddedilen projeler kapsamında alınan cihazlar, proje yöneticisinden geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uy-
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gun şekilde, proje konusuyla ilgili ya da bunlara gereksinim duyabilecek başka bir birime, İşletme tarafından devredilebilir. Yolluk, hizmet alımı ve tüketim malzemesi harcamaları ise
Devletçe belirlenen yasal faizle birlikte proje yöneticisinden geri alınır.
Proje kapsamında alınan kitaplar
MADDE 27 – (1) Proje kapsamında alınan kitaplar, proje raporunun teslimiyle birlikte
Başkanlık kütüphanesine demirbaş olarak kaydedilmek üzere, İşletmeye teslim edilir.
Sorumluluk
MADDE 28 – (1) Başkan, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde BAP
payı karşılığı tutarların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması hususunda gerekli tedbirlerin
alınmasından sorumludur.
(2) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, proje yöneticisi ile
bunların dışında kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ve ilgili diğer mali mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumludur.
Denetim
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan harcamalar Genel Müdürlük veya İçişleri Bakanlığı tarafından denetlenir. Yapılan denetimler neticesinde suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek
Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“altı” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “altı” ibaresi “dört” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Eğitim-öğretime devam eden öğrencilerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen eğitim-öğretime devam etmekte olan öğrenciler için
de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/7/2015

29417
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Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından:
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (E) bendine
aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“n) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu
örgütlerin propagandasını yapmak.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal
Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Geçici Madde 3 - Yetki belgesi ile ilgili uygulama 1/1/2019 tarihi itibarıyla başlar.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.

—— • ——

KURUL KARARLARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 7163

Karar Tarihi: 30/12/2016

Kurul Başkanlığının 29.12.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 29.12.2016
tarih ve 12509071-113-E.29645 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- TT Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak
faaliyette bulunma izni verilmesine,
- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmi
Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 7164

Karar Tarihi: 30/12/2016

Kurul Başkanlığının 29.12.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 29.12.2016
tarih ve 12509071-113-E.29643 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Moneygram Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet
Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun
14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme
kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,
- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmi
Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 7165

Karar Tarihi: 30/12/2016

Kurul Başkanlığının 29.12.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 29.12.2016
tarih ve 12509071-113-E.29649 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Misyon Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat
Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak
faaliyette bulunma izni verilmesine,
- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmi
Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI
Karar Sayısı: 7166

Karar Tarihi: 30/12/2016

Kurul Başkanlığının 29.12.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 29.12.2016
tarih ve 12509071-113-E.29641 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Tam Fatura Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14
üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,
- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmi
Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2014/784
KARAR NO
: 2016/508
SANIK
: EMEL BABADAĞ: Edip ve Selvi kızı, 06/09/1979 Ankara D.lu
Ankara Yenimahalle KarĢıyaka nüfusunda kayıtlı KarĢıyaka
Güzelyaka Mah. 499 sokak No: 114/1 Yenimahalle/Ankara adresinde
oturur. TC: 42916444868
SUÇ
: Yaralama
SUÇ TARĠHĠ
: 01/11/2013 saat: 18.00
KARAR ÖZETĠ : TCK.nun 86/2, 3-a, 62/1, 52/2, CMK. 231/5 (3.000.TL. CEZASININ
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına.
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sanığa mahkememizden verilen 26/03/2016 tarihli
gıyabi karar Tebliğ edilememiĢ, Cumhuriyet BaĢsavcılığınca yapılan adres araĢtırmasında da
tebligat açık adresinin tespit edilemediği,
Sanık hakkında mahkememizden verilen 26/03/2016 tarihli kararın Resmi Gazete’de
ilanen tebliğine.
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmıĢ sayılacağı, tebliğ tarihinden
itibaren bir hafta içerisinde de Ankara nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunulmadığı
takdirde hükmün kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
10733

—— • ——

Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2016/490
KARAR NO : 2016/709
Taksirle Bir KiĢinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan hakkında Mahkememizin
yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 09/11/2016 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 73/4 ve
5271 sayılı CMK'nun 223/8 maddeleri gereğince kamu davasının düĢürülmesine karar verilen
Said ve Naile oğlu, 06/04/1969 Makedonya doğumlu, Makedonya Gorno Konjera Kumanovo
nüfusuna kayıtlı Fadıl AZEMĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ. Gerekçeli Karar tebliğ
edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle;
1) Her ne kadar sanık Fadıl Azemi hakkında taksirle bir kiĢinin yaralanmasına neden olma
suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıĢsa da; müĢtekinin yargılama sırasında
Ģikayetinden vazgeçmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 73/4 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8
maddeleri gereğince adı geçen sanık hakkındaki kamu davasının düĢürülmesine,
2) Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair; müĢtekinin yüzüne karĢı, sanığın yokluğunda, kararın öğrenildiği tarihten (karar
yüzüne karĢı verilenler için tefhiminden veya yokluğunda verilenler yönünden kararın
tebliğinden) itibaren 7 gün içinde, mahkememize hitaben yazılacak dilekçe ile veya sözlü beyanın
zabıt katibi tarafından zapta geçirilmesi ile Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık
olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
10734
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İzmir 39. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2014/561
KARAR NO
: 2016/608
SANIK
: LAVA HASSEN, Fewzi ve Zeynep kızı, 30/08/1992 Suriye
doğumlu.
SUÇ
: Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ : 30/08/2014
SUÇ YERĠ
: ĠZMĠR
KARAR TARĠHĠ
: 27/10/2016
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 27/10/2016 tarihinde yapılan duruĢmasında;
Her ne kadar sanık hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan kamu davası açılmıĢ ise de,
sanığın fiilinin suç teĢkil etmediği anlaĢılmakla sanığın atılı suçtan CMK 223/2-a maddesi
gereğince BERAATĠNE,
Dair: Sanığın yokluğunda tebliğden itibaren yasal 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek
bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile Ġzmir Bölge
Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunulabileceği, belirtilen süre sonunda
istinaf talebinde bulunulmadığı takdirde kararın kesinleĢeceğine dair verilen karar açıkça okunup
usulen anlatıldı.
Yukarıda yazılı kararın sanığın adresinin tesbit edilememesi nedeniyle tebliği
yapılamamıĢ olmakla,
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilanen
tebliğ olunur.
70782

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HĠZMET SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
TCDD Marmaray ĠĢletmeciliğinde Halkalı-KazlıçeĢme-(Tüp/Tünel)-AyrılıkçeĢme-Gebze
arası Otomatik satıĢ ve dolum makinesi iĢlemleri, jeton/elektronik bilet, Ġstanbulkart, abonman
satıĢ ve turnike geçiĢ kontrolü ile diğer giĢe, danıĢma turnike hizmetlerinin 51 kiĢi ile 01.03.2017
tarihinden, 31.12.2017 tarihine kadar yürütülmesi iĢi satın alınacaktır.
Ġhale Kayıt No
: 2016/607875
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0312 309 05 15/71509 - 0312 309 13 65
c) Elektronik Posta Adresi
:
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : Irmak - Ankara - Irmak arası Tren Yolcularının
otobüs ile taĢıma hizmet alımı
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ihale Komisyon
ġube Müdürlüğüne 01/02/2017 günü saat 10.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden
KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
128/1-1

6 Ocak 2017 – Sayı : 29940

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 85

LOKOMOTĠF MUHTELĠF MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/611103
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
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
: 210’ar adet Akerman Musluğu Sol-Sağ, teknik Ģartname
ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın
alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 24/01/2017 - Saat 15:00
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
24/01/2017 günü saat 15:00’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.
17/1-1

—————

MUHTELĠF TAHDĠT PARÇASI, BAGA-PERNO MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR
Ġhale Kayıt Numarası
: 2016/611014
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
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
: 13 Kalem vagon muhtelif tahdit parçası, baga-perno
malzemeleri teknik Ģartnameler ve teknik resimlere göre
imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 23/01/2017 - 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
23/01/2017 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 100,- 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.
18/1-1
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aĢağıda belirtilen tarihte yapılacaktır.
1 - Ġdarenin
a) Adresi

: E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk

b) Telefon ve faks numarası

: (236) 613 23 26 (4 hat)

c) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

Cad. No. 89 45500 Soma/MANĠSA
Faks: 612 20 13 - 613 20 13
2 - Ġhale konusu hizmetin a)
Ġhale
Niteliği - Türü - Miktarı

Ġhale Tarih ve

Kayıt No

Dosya No

2017/2775

2017-06

Süre

Saati

E.L.Ġ Eynez Yeraltı Kontrol ġube
Müdürlüğüne Bağlı Stok Sahalarından
SYDF

Kapsamında

150.000

ton

kömürün Ġstasyon Vagon Yükleme

25.01.2017
14:00

240 gün

Tesislerine taĢınması ve boĢaltılması
hizmet alımı iĢi
b) Yapılacağı yer

: TKĠ Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü

c) ĠĢin süresi

: Yukarıdaki tabloda belirtilmiĢtir.

d) Ġhale usulü

: Açık ihale

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer

: ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/

(Soma / MANĠSA)’dır.

MANĠSA
4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89 45500
Soma / MANĠSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
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ĠDARĠ VE TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK VE
KORUMA HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karĢılamak üzere aĢağıdaki tabloda cins ve miktarı
belirtilen hizmet idari ve teknik Ģartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak
suretiyle açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.
SIRA
1

HĠZMET CĠNSĠ
SĠLAHSIZ ÖZEL
GÜVENLĠK VE KORUMA
HĠZMETĠ

HĠZMET
SÜRESĠ

GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ
SAYILI

11 AY

4 KĠġĠ

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġdari ġartname ve Teknik ġartnameler www.kizilay.org.tr adresinden, Göç ve Mülteci
Hizmetleri Müdürlüğü’nden veya Ġstanbul Bağcılar Toplum Merkezi’nden temin edilebilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 02.02.2017 günü saat 15:00’a kadar Türk Kızılayı
Ġstanbul Bağcılar Toplum Merkezi Göztepe Mah. ġehit Mehmet Özcan Sok. No: 1 Bağcılar/
ĠSTANBUL adresindeki Evrak Servisi’ne teslim etmiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - Ġhale Zarfı 03.02.2017 günü saat 14:00’da Türk Kızılayı Ġstanbul Bağcılar Toplum
Merkezi Göztepe Mah. ġehit Mehmet Özcan Sok. No: 1 Bağcılar/ĠSTANBUL adresinde
açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
126/1-1

—————

ĠDARĠ VE TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK VE
KORUMA HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR
1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karĢılamak üzere aĢağıdaki tabloda cins ve miktarı
belirtilen hizmet idari ve teknik Ģartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak
suretiyle açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.
SIRA
1

HĠZMET CĠNSĠ
SĠLAHSIZ ÖZEL
GÜVENLĠK VE KORUMA
HĠZMETĠ

HĠZMET
SÜRESĠ

GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ
SAYILI

11 AY

4 KĠġĠ

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġdari ġartname ve Teknik ġartnameler www.kizilay.org.tr adresinden, Göç ve Mülteci
Hizmetleri Müdürlüğü’nden veya Ġstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi’nden temin
edilebilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 31.01.2017 günü saat 15:00’a kadar Türk Kızılayı
Ġstanbul Sultanbeyli Toplum Merkezi Fatih Mah. Petrol Yolu Cad. No: 255 Sultanbeyli/
ĠSTANBUL adresindeki Evrak Servisi’ne teslim etmiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - Ġhale Zarfı 01.02.2017 günü saat 14:00’da Türk Kızılayı Ġstanbul Sultanbeyli Toplum
Merkezi Fatih Mah. Petrol Yolu Cad. No: 255 Sultanbeyli/ĠSTANBUL adresinde açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
127/1-1
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TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ ĠZMĠR VE AYDIN YOL BAKIM ONARIM
MÜDÜRLÜKLERĠ MINTIKASINDAKĠ KORUMALI HEMZEMĠN GEÇĠTLERĠN
ĠġLETĠLMESĠ ĠÇĠN PERSONEL ÇALIġTIRILMASINA DAYALI
HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2016/586348
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk
Caddesi No: 121/A 35220 ALSANCAK/
ĠZMĠR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.
d) Ġhale Dokümanlarının Görülebileceği
Ġnternet Adresi
: www.malzeme.tcdd.gov.tr.
2 - Ġhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü ĠZMĠR ve
AYDIN Yol Bakım Onarım Müdürlükleri
Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin
ĠĢletilmesi için Personel ÇalıĢtırılmasına dayalı
Hizmet Alımı ĠĢi
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN TEKLĠF ALINMAK SURETĠYLE
Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 19/01/2017 Tarih ve Saat 15:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
11559/1-1

—————

TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ UġAK VE BALIKESĠR YOL BAKIM ONARIM
MÜDÜRLÜKLERĠ MINTIKASINDAKĠ KORUMALI HEMZEMĠN GEÇĠTLERĠN
ĠġLETĠLMESĠ ĠÇĠN PERSONEL ÇALIġTIRILMASINA DAYALI
HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Ġhale Kayıt No
: 2016/586567
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk
Caddesi No: 121/A 35220 ALSANCAK/
ĠZMĠR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.
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d) Ġhale Dokümanlarının Görülebileceği
Ġnternet Adresi
: www.malzeme.tcdd.gov.tr.
2 - Ġhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü UġAK ve
BALIKESĠR Yol Bakım Onarım Müdürlükleri
Mıntıkasındaki Korumalı Hemzemin Geçitlerin
ĠĢletilmesi için Personel ÇalıĢtırılmasına dayalı
Hizmet Alımı ĠĢi
3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN TEKLĠF ALINMAK SURETĠYLE
Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 20/01/2017 Tarih ve Saat 15:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00,- TL. Bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
11560/1-1

—— • ——

3 YILLIK 87.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR
Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 87.000 ton su
buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında, Açık Ġhale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler Ġdari ġartname, Tenik ġartname 150,00 TL bedelle tahsil fiĢi
karĢılığında TaĢçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü TaĢçılar Mahallesi TaĢçılar Küme Evleri No: 49
53500 Kalkandere/RĠZE adresinden temin edilebilir.
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19/01/2017 günü saat 14:00’e kadar TaĢçılar Çay
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleĢme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
8 - Ġhale TaĢçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü Satınalma Komisyonu BaĢkanlığında TaĢçılar
Mahallesi TaĢçılar Küme Evleri No: 49 53500 Kalkandere/RĠZE adresinde yapılacaktır.
9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
11292/1-1
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TAġINMAZLAR SATIġ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı
ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tapu kayıt bilgileri aĢağıdaki
tabloda yer alan taĢınmazlar ―satıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir.

ĠHALE KONUSU TAġINMAZLAR
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi,
Akköprü Mahallesi, 5050 ada 4, 1768
ada, 82, 83, 84, 85, 86 ve 6243 ada 2
ile Varlık Mahallesi 6250 ada 1 ve 2
parsellerde kayıtlı toplam 136.126,44
m2 yüzölçümlü taĢınmazın ve üzerindeki
binaların (bir bütün halinde)
Ankara ili, Çankaya ilçesi, Beytepe
Mahallesi 28631 ada, 1 parselde
kayıtlı 9.338 m2 yüzölçümlü taĢınmazın
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ġvedik
Mahallesi, 42347 ada, 27 ve 28
parsellerde kayıtlı toplam 796 m2
yüzölçümlü taĢınmazların (bir bütün
halinde)
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ġvedik
Mahallesi, 42352 ada, 9 parselde
kayıtlı 355 m2 yüzölçümlü taĢınmazın
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ġvedik
Mahallesi, 42369 ada, 16 parselde
kayıtlı 414,06 m2 yüzölçümlü taĢınmazın
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ġvedik
Mahallesi, 42369 ada, 25 parselde
kayıtlı 535 m2 yüzölçümlü taĢınmazın
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ġvedik
Mahallesi, 42370 ada, 17 parselde
kayıtlı 330 m2 yüzölçümlü taĢınmazın
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ġvedik
Mahallesi, 42370 ada, 20 parselde
kayıtlı 414 m2 yüzölçümlü taĢınmazın
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ġvedik
Mahallesi, 42374 ada, 30 ve 31
parsellerde kayıtlı toplam 1.142 m2
yüzölçümlü taĢınmazların (bir bütün
halinde)

GEÇĠCĠ
TEMĠNAT
BEDELĠ
(TL)

ĠHALE
ġARTNAMESĠ VE
TANITIM
DOKÜMANI
BEDELĠ (TL)

SON
TEKLĠF
VERME
TARĠHĠ

10.000.000

50

23.02.2017

1.000.000

50

23.02.2017

20.000

50

23.02.2017

8.000

50

23.02.2017

10.000

50

23.02.2017

15.000

50

23.02.2017

8.000

50

23.02.2017

10.000

50

23.02.2017

30.000

50

23.02.2017
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ĠHALE KONUSU TAġINMAZLAR
Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ġvedik
Mahallesi, 44679 ada, 15 parselde
kayıtlı 5.046 m2 yüzölçümlü taĢınmazın
Aydın ili, Didim ilçesi, Didim
Mahallesi, 854 ada, 58 parselde kayıtlı
971,46 m2 yüzölçümlü taĢınmazın
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GEÇĠCĠ
TEMĠNAT
BEDELĠ
(TL)

ĠHALE
ġARTNAMESĠ VE
TANITIM
DOKÜMANI
BEDELĠ (TL)

SON
TEKLĠF
VERME
TARĠHĠ

200.000

50

23.02.2017

30.000

50

23.02.2017

1 - Ġhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü
takdirde ihaleler, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma
suretiyle sonuçlandırılabilir.
2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koĢuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden
fazla taĢınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle iliĢkilendirilemez.
3 - Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale ġartnamesi alınması ve
tekliflerin Ġdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme
günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.
4 - Ġhale ġartnamesi bedelleri Ġdare’nin;
- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Ankara Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri
Türk Lirası,
- T. Halk Bankası A.ġ. Ankara Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak GiriĢim
Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması
yeterlidir) ile hangi ihaleye iliĢkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun
Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiĢ tutarlar iade edilmez.
5 - ÖzelleĢtirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp Ġdare ihaleyi
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe
kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce
duyurulacaktır.
6 - Ġhale konusu taĢınmazların yabancı uyruklu gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı
sermayeli Ģirketlere satıĢı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile
ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, satıĢın mümkün olup olmadığını önceden
araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla
yükümlüdürler.
7 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
8 - Ayrıca taĢınmazlar için 0312 585 83 30 numaralı telefondan, 0312 585 80 51 numaralı
fakstan, ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye iliĢkin bilgi alınabilir.
137/1-1

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

6 Ocak 2017 – Sayı : 29940

MÜLKĠYETĠ BELEDĠYEMĠZE AĠT PARSELLERĠN
KAT KARġILIĞI SATIġI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:
YeĢilyurt Belediye BaĢkanlığınca aĢağıda özellikleri belirtilen gayrimenkul, kat karĢılığı
inĢaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. Maddesi kapalı teklif usulü olarak
ihaleye çıkarılmıĢtır.
ĠġĠN MUHAMMEN BEDELĠ ve SÜRESĠ:
ĠĢi süresi yer teslim tarihinden itibaren 1825 (Bin Sekiz Yüz Yirmi BeĢ) gündür.
GAYRĠMENKULUN:
ĠLĠ
: Malatya
ĠLÇESĠ
: YeĢilyurt
MAHALLESĠ / KÖYÜ
: Gedik Mahallesi
CĠNSĠ
: Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ
: 47.119,87 Metrekare
PAFTA NO
: ADA NO
: 394 ada
PARSEL NO
: 27 ve 29 parseller
MUHAMMEN BEDELĠ
: 3.769.589,60 TL (Üç Milyon Yedi Yüz AltmıĢ Dokuz
Bin BeĢyüz Seksen Dokuz Türk Lirası AltmıĢ KuruĢ)
GEÇĠCĠ TEMĠNAT TUTARI : 113.087,69 TL (Yüz On Üç Bin Seksen Yedi Türk
Lirası AltmıĢ Dokuz KuruĢ)
ASGARĠ ĠSTENENLER: Yukarıda pafta, ada ve parsel numarası belirtilen YeĢilyurt
Belediyesi adına kayıtlı taĢınmaz üzerine yaptırılacak inĢaattan en az satılabilir alan olarak
kullanılacak ve bağımsız bölüm olarak tapuya tescil edilecek inĢaat alanının en az %8’i imar
durumunda veya projede değiĢiklik sonucu alan satılabilir alan artıĢı olması durumunda ihale
oranında idareye yansıtılması gerekmektedir.
MADDE 1 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ TARĠH VE SAATTE YAPILACAĞI:
Ġhale 17/01/2017Salı Günü, saat 11:00’de YeĢilyurt Belediyesi Ġhale salonunda
toplanacak olan Belediye Encümeninden oluĢan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
MADDE 2 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI:
A - YETERLĠLĠK ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER:
Ġhaleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢi/kiĢilerde aĢağıdaki Ģartlar aranır. Ġhaleye
katılabilmek için isteklilerden aĢağıdaki belgelerden kendi durumuna uygun olanı sunacaktır;
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi (asıl veya noter tasdikli suret),
c) Tebligat için adres (kanuni ikametgah) bildirimi,
d) Ġhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar
Odasından alacakları belge (asıl veya noter tasdikli suret),
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e) ġirket olarak katılacakların Ģirket yetki belgesi,
f) Ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak giriĢim
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi,
g) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmiĢ sureti,
h) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu
olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmiĢ sureti,
i) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair YeĢilyurt Belediyesi Emlak ve
Ġstimlak Müdürlüğü’nden alınacak yer görme belgesi,
j) ġekli ve içeriği Ģartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayacakları ve iç zarf
içinde sunacakları ilk teklife esas teklif mektubu ve pay-puan cetvelini koyacakları teklif
mektupları,
k) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat
kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka yada finans kurumunun genel
müdürlüğünce teyit yazısı),
l) Ġhale konusu iĢin adına alınmıĢ 2886 sayılı yasaya uygun geçici teminat mektubu veya
Belediyemiz Ziraat Bankası YeĢilyurt ġubesi neznindeki (TR27 0001 0006 1625 2267 2150 12)
nolu hesabına yatırılmıĢ banka dekontu,
m) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
n) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, e, g, h) bentlerinde
belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
B - ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER:
1. Ġhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Yakınca Mahallesi Yakınkent Cad. No: 95
YEġĠLYURT/MALATYA adresinde bulunan YeĢilyurt Belediyesi Hizmet Binasındaki Encümen
toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
2. Ġhaleye teklif verecek istekliler ihale dokümanlarını mesai saatleri içerisinde,
Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı MaĢti KarĢısı No: 127 YeĢilyurt / MALATYA
adresinde bulunan YeĢilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilir ve isterlerse
500,00 TL karĢılığında temin edebilirler.
3. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, hazırlayacakları ihale dosyalarını dıĢ zarfın
içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret ünvanı ile açık
adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak 17/01/2017 Salı Günü, saat 11:00’e kadar sıra
numaralı alındılar karĢılığında Ġhale komisyonuna verilmek üzere YeĢilyurt Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğü’ne imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir. (Verilen teklifler herhangi
bir sebeple geri alınmaz.)
4. Belgeler zarfın içerisinde konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve
soyadı, ticaret ünvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en geç 17/01/2017
Salı Günü, saat 11:00’e kadar ihale komisyonu baĢkanlığına vermek zorundadırlar.
5. Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul
edilmeyecektir.
Ġlan olunur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliğinden:
TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI
1 - Batman - Siirt Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci
Mali MüĢavir Vahit KENGER’e ―Meslekten Çıkarma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına
06.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢtır.
2 - Adana Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavir Bahri ÇETĠN’e ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir.
Cezanın uygulanmasına 07.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 07.06.2017 tarihinde son bulacaktır.
3 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Haluk
GÜLER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 02.12.2015 gün, 85-119-01 sayılı kararı ile ―Meslekten
Çıkarma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın
uygulanmasına 07.12.2015 tarihinde baĢlanmıĢtır.
4 - EskiĢehir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavir Ramazan KOCABAġ’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası
verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 09.12.2016 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 09.06.2017 tarihinde
son bulacaktır.
116/1-1

—— • ——
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Pursaklar Belediye Meclisinin 07.10.2016 gün ve 208 sayılı kararı ile uygun görülen ve
Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14.12.2016 gün ve 2468 sayılı kararı ile onaylanan
"Saray 98244 nolu adanın doğusunda ve 98330 nolu adanın doğusunda bulunan park alanlarında
trafo yerlerinin ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 3194 sayılı
Ġmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle askıya
çıkartılmıĢtır.
Ġlanen ilgililere duyurulur.
114/1-1

—— • ——
TSE Aydın Temsilciliğinden:
ARALIK 2016 HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ĠPTAL,
SÖZLEġMESĠ FESĠH EDĠLEN FĠRMALAR
Belge
Konusu
ERSOY TARIM ÜRÜNLERĠ VE
PETROL SANAYĠ VE TĠCARET
LĠMĠTED ġĠRKETĠ
AKBABA OTO KAPORTA-SERDAR
AKBABA
PĠSAGOR ÇEVRE DANĠġMANLIK
DENETĠM MÜHENDĠSLĠK GIDA
EĞĠTĠM MÜġAVĠRLĠK SANAYĠ VE
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
ÖZÇELĠKLER
DEMĠRSANAYĠ
TĠCARET TURĠZM YATIRIMLARI
VE
ĠġLETMECĠLĠĞĠ
ANONĠM
ġĠRKETĠ-TENĠ KÖY AKARYAKIT
VE
LPG
(OTOGAZ)
SATIġ
ĠSTASYONU ġUBESĠ
KARAġĠN MÜHENDĠSLĠK ĠNġAAT
VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ

Belge No

Fesih
Tarihi

Fesih
Gerekçesi

TS 11939

09-HYB-811 02.12.2016

FĠRMA
ĠSTEĞĠ

TS 13168

09-HYB-801 05.12.2016

FĠRMA
ĠSTEĞĠ

TS 13573

09-HYB-708 05.12.2016

FĠRMA
ĠSTEĞĠ

TS 11939
TS 12663
TS 12820

09-HYB-606 12.12.2016

FĠRMA
ĠSTEĞĠ

TS 11939
TS 12663

09-HYB-733 05.12.2016

FĠRMA
ĠSTEĞĠ
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ġstanbul Ġlinde faaliyet gösteren 03 nolu Laboratuvar Ġzin Belgesine sahip Eko-Test ĠnĢ.
Beton ve Yapı Malz. Lab. Hiz. Tic. Ltd. ġti. Laboratuvarının, Laboratuvar Ġzin Belgesinin 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin 2 nolu alt
bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleĢmesinin feshedilmesi ve Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz
önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin
onikinci fıkrası gereği Eko-Test ĠnĢ. Beton ve Yapı Malz. Lab. Hiz. Tic. Ltd. ġti.’nin ortakları
olan Ergün BĠNGÖL ve Hakan ZĠNCĠRKIRAN’ın üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve baĢka bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim
Komisyonunun(MYDK) 15.12.2016 tarih ve 526/7 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından
alınan 02.01.2017 tarih ve 39 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
124/1/1-1

—————

Ġstanbul Ġlinde faaliyet gösteren 506 nolu Laboratuvar Ġzin Belgesine sahip Kadem Müh.
MüĢ. ĠnĢ. Otomotiv ve Laboratuvar Hiz. Ltd. ġti. Laboratuvarının, Laboratuvar Ġzin Belgesinin
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin 2
nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleĢmesinin feshedilmesi ve
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz
önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin
onikinci fıkrası gereği Kadem Müh. MüĢ. ĠnĢ. Otomotiv ve Laboratuvar Hiz. Ltd. ġti.’nin
hissedarı olan Kamil BAYSAL’ın üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK)
15.12.2016 tarih ve 526/8 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 02.01.2017 tarih ve
40 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
124/2/1-1

—————

Diyarbakır Ġlinde faaliyet gösteren 113 nolu Laboratuvar Ġzin Belgesine sahip ARPEL
Mühendislik Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti. Laboratuvarının,
Laboratuvar Ġzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10
uncu fıkrasının (e) bendinin 2 nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi,
sözleĢmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin
birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708
sayılı Kanun 8 inci maddesinin onikinci fıkrası gereği ARPEL Mühendislik Yapı Kalite Kontrol
Laboratuvarı ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin ortağı olan Burak YAĞMUR’un üç yıl süre içinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev alamayacağı
ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız
Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 15.12.2016 tarih ve 526/9 no’lu teklif kararıyla
Bakanlık Makamından alınan 02.01.2017 tarih ve 41 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
124/3/1-1
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 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.
130/1-1
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 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.
131/1-1
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 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.
132/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Mehmet Akif Ġnan Vakfı.
VAKFEDENLER: Ali YALÇIN, Metin MEMĠġ, Günay KAYA, Mehmet
BAYRAKTUTAR, Mehmet Emin ESEN, Hacı Bayram TONBUL, Levent USLU.
VAKFIN ĠKAMETGAHI: ANKARA.
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO’SU: Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/12/2016 tarihinde kesinleĢen 18/11/2016
tarihli ve E:2016/419, K:2016/454 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Kendi medeniyet değerlerini esas alan, baskı ve müdahalelere boyun
eğmeyen, akli ve ilmi gerçeklerle hareket eden, insanlığın maddi ve manevi alanlarda ihtiyaç
duyduğu tüm hak ve hakikatleri en uygun yol ve yöntemlerle onlara ulaĢtırarak üstün vasıflara
sahip bir toplumun oluĢmasına katkıda bulunmayı, sistematik araĢtırmalar yapmayı, yaptığı
araĢtırmaları insanlığın hizmetine sunmayı amaçlar ve senette belirtilen diğer amaçları
gerçekleĢtirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: .120.000,00 TL (Yüzyirmibin) Nakit.
YÖNETĠM KURULU: Ali YALÇIN, Hacı Bayram TONBUL, Levent USLU, Ahmet
ÖZER, Ahmet GÜNENÇ.
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetçe belirlenen vakıf veya derneğe
devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.
122/1-1

—— • ——

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre
öğretim üyesi alınacaktır.
Ġlana baĢvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası
www.medipol.edu.tr den ulaĢılabilir.
BaĢvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları Daire
BaĢkanlığına yapılacaktır.
Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır;
Fakülte/
Enstitü/
Yüksekokul

Bölüm

Tıp
Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bölümleri

Tıp
Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bölümleri

Mühendislik
ve Doğa
Bilimleri
Fakültesi

ĠnĢaat
Mühendisliği

Anabilim
Dalı/Bilim
Dalı/Program
Anesteziyoloji
ve
Reanimasyon
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum

Uzmanlık Alanı/
Aranılan ġartlar

Kadro
Sayısı

Kadro
Unvanı

Alanında Uzman
Olmak

1

Prof. Dr.

Alanında Uzman
Olmak

1

Prof. Dr.

Stokastik Modelleme
ve Hidrolojide
Uygulamaları
konusunda Doktora
YapmıĢ Olmak

1

Prof. Dr.
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Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirlenen birimine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları
taĢımaları gerekmektedir.
BaĢvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beĢ (15) gündür.
YARDIMCI DOÇENT kadrosuna baĢvuracak adayların;
BaĢvuru dilekçesi ekinde, ÖzgeçmiĢ, Yayın Listesi, (2) iki adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı
sureti, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdıĢında alınan diplomaların Y.Ö.K BĢk.’ca
verilen denklik belgesi) (Noter Onaylı), Yabancı Dil Belgesi, Herhangi bir kamu kuruluĢunda
çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi) çalıĢtığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet
belgesi.
BaĢvuru Dosyası; ÖzgeçmiĢ, Yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınları kapsayan (4) dört
adet dosyayı, Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun
olması gerekmektedir.
Yardımcı Doçent adayının yabancı dil sınav tarihi daha sonra belirlenecek ve adaylara
baĢvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.
Tel: 0 478 211 75 19

Birimi
Beden Eğitimi
ve Spor
Yüksekokulu

Bölüm/
Anabilim Dalı
Spor
Yöneticiliği
bölümü

Unvanı

Der

Adet

Yrd. Doç.
Dr.

4

1

—— • ——

Açıklama
Spor TeĢkilatında çalıĢanların
kiĢilik özellikleri alanında
doktora yapmıĢ olmak
108/1-1

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:
AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve Ģartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde
açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim
üyesi alınacaktır. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına Profesör ve Doçent
kadroları için Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya
öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmiĢi, varsa
yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalıĢma ve
yayınlarını, özgeçmiĢlerini yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini
kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına baĢvuracaklar ise yayınlarını altı
nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT:
* Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.
* BaĢvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
* BaĢvuracak adayların ―BaĢvuru Formunu Doldurmaları‖ gerekmektedir.
Anabilim/Anasanat Dalı
Profesör Yrd. Doç.
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
KONSTRÜKSĠYON VE
ĠMALAT TEKNOLOJĠSĠ

Açıklama
Ġleri Dayanımlı Çelikler üzerine uzman
olmak, Mağnezyum AlaĢımlarının TIG
kaynağı konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.

1

TIP FAKÜLTESĠ
KADIN HASTALIKLARI
VE DOĞUM

1

Komplet ve incomplet abortuslarda serum
ca 125 progesteron bhcg düzeyleri ile ilgili
çalıĢma yapmıĢ olmak.
106/1-1
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz 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 Eğitim, Tıp ve DiĢ
Hekimliği Fakülteleri’nin aĢağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi
alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrolarına
baĢvuracakların Ġstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini
sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf,
özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar
için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (5
takım) vermeleri gerekmektedir.
BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul
Aydın Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden
baĢvurular kabul edilmez.
Duyurulur.

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro
Unvanı

Adet

1
Eğitim

Temel
Eğitim

Sınıf
Öğretmenliği

Prof.
Dr.
1

Tıp

DiĢ
Hekimliği

Cerrahi
Tıp
Bilimleri

-

Genel Cerrahi

Prof.
Dr.

1

Ortopedi ve
Travmatoloji

Doç. Dr.

2

Anesteziyoloji
ve
Reanimasyon

Doç. Dr.

1

Ortodonti

Doç. Dr.

1

Aranan Nitelikler
Doçentliğini Sporda
Psikososyal Alanlar Anabilim
Dalında almıĢ olmak, alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Doçentliğini Spor Eğitimi
Anabilim Dalında almıĢ
olmak, alanında çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
Doçentliğini Genel Cerrahi
Anabilim Dalında almıĢ
olmak, alanında çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
Doçentliğini Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim
Dalında almıĢ olmak, alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Doçentliğini Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim
Dalında almıĢ olmak, bu
alanda çalıĢmalar yapmıĢ
olmak.
Doçentliğini Ortodonti
Anabilim Dalında almıĢ
olmak, alanında çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
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Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi/elemanı
kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim
üyeleri ve öğretim elemanları alınacaktır.

BĠRĠMĠ

BÖLÜM

UNVAN

ADET

Prof. Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

2

Yrd. Doç. Dr.

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili

Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Yrd. Doç. Dr.

1

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

2

Mimarlık Fakültesi

Ġç Mimarlık

Yrd. Doç. Dr.

1

HemĢirelik Yüksekokulu

HemĢirelik

Prof. Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

2

Sağlık Bilim. YO

Ebelik

Yrd. Doç. Dr.

1

Meslek YO

Elektronik Tekn.

Yrd. Doç. Dr.

1

Konservatuvar

Tiyatro

Yrd. Doç. Dr.

1

Konservatuvar

Opera

Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

2

Öğretim Üyeleri Ġçin Ġstenilen Belgeler
- BaĢvuru Dilekçesi (BaĢvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir Ģekilde)
- YÖK Formatında ÖzgeçmiĢ (ÇalıĢma ve yayın listeleri ile birlikte)
- Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)
- Bilimsel ÇalıĢma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)
- Nüfus Cüzdanı Sureti
- 1 Adet Fotoğraf
Not: BaĢvurular için yurtdıĢından alınmıĢ diplomaların, Üniversitelerarası Kurul
BaĢkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
BaĢvuru Ġçin;
BaĢvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beĢ gün) olup, Üniversitemiz
Yazı ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’na Ģahsen baĢvuru yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan
baĢvurular kabul edilmeyecektir.
Adres

: T.C. Haliç Üniversitesi - Yazı ĠĢleri Daire BaĢkanlığı/Sütlüce YerleĢkesi A Blok
5. Kat/ĠSTANBUL

Telefon : 0 212 924 24 44 - Dahili: 1440 - 1441
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Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı
kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim
elemanları alınacaktır.
BĠRĠMĠ

BÖLÜM

UNVAN

ADET

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Öğr. Gör.

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Öğr. Gör.

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

AraĢ. Gör.

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

AraĢ. Gör.

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

AraĢ. Gör.

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

AraĢ. Gör.

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili

AraĢ. Gör.

1

Mühendislik Fakültesi

Elektronik-Mühendisliği

AraĢ. Gör.

1

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

AraĢ. Gör.

1

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Öğr. Gör.

2

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Ebelik

Öğr. Gör.

1

Öğretim Elemanları Ġçin Ġstenilen Belgeler
- BaĢvuru Dilekçesi (BaĢvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir Ģekilde)
- YÖK Formatında ÖzgeçmiĢ (ÇalıĢma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)
- Diploma Örnekleri
- Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
- ALES Sınav Sonuç Belgesi
- Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi
- 1 Adet Fotoğraf
Not: BaĢvurular için yurtdıĢından alınmıĢ diplomaların, Üniversitelerarası Kurul
BaĢkanlığı’nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
BaĢvuru Ġçin;
BaĢvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beĢ gün) olup, Üniversitemiz
Yazı ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’na Ģahsen baĢvuru yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan
baĢvurular kabul edilmeyecektir.
Adres

: T.C. Haliç Üniversitesi - Yazı ĠĢleri Daire BaĢkanlığı/Sütlüce YerleĢkesi A Blok
5. Kat/ĠSTANBUL

Telefon : 0 212 924 24 44 - Dahili: 1440 - 1441
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
35.02/1591
Toplantı Tarihi ve No : 07.12.2016-307
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 07.12.2016-7371
ĠZMĠR
Ġzmir ili, Bergama ilçesi, PaĢaköy Mahallesi, Abaztepe Mevkii’nde, Bergama Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca tespit çalıĢması yapılmıĢ olan arkeolojik alana iliĢkin Bergama
Kaymakamlığı Bergama Müze Müdürlüğü’nün 04/03/2016 tarihli ve 218 sayılı yazısı, alanın
tesciline yönelik çalıĢmalar kapsamında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiĢ olan
Kurum görüĢleri, Müdürlük evrak kaydında 06/12/2016 tarih ve 1222 sayı ile kayıtlı rapor
okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Ġzmir ili, Bergama ilçesi, PaĢaköy Mahallesi, Abaztepe Mevkii’ndeki arkeolojik alanın
kararımız eki 1/2000 ölçekli pafta üzerinde gösterildiği Ģekilde I. Derece ve III. Derece
Arkeolojik sit olarak tesciline, kararımız eki sit fiĢinin uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
45.11/235
Toplantı Tarihi ve No : 09.12.2016-309
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 09.12.2016-7433
ĠZMĠR
Manisa ili, Soma ilçesi, Heciz ve Kızılören Mahallelerinde tespit edilmiĢ olan arkeolojik
alanın tesciline yönelik çalıĢmalar kapsamında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiĢ olan
Kurum görüĢleri, Müdürlük evrak kaydında 08/12/2016 tarih ve 1269 sayı ile kayıtlı rapor
okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Manisa ili, Soma ilçesi, Heciz ve Kızılören Mahalleleri sınırları içerisindeki arkeolojik
alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli pafta üzerinde gösterildiği Ģekilde III. Derece Arkeolojik sit
olarak tesciline, kararımız eki sit fiĢinin uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 27.12.2016 - 189
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27.12.2016 - 2384
ANKARA
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
05.03/379
Toplantı Tarihi ve No : 15.12.2016-168
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 15.12.2016-3997
SAMSUN
Amasya Ġli, Merzifon Ġlçesi, Balgöze Köyü, Kızkayası Mevkii’nde, orman vasıflı 101 ada,
1 parselde tespit edilen Roma dönemi nekropol alanının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil
edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 26.08.2016 gün ve 2033 sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği Amasya Çevre
ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 10.10.2016 gün ve 5944 sayılı, Karayolları 7. Bölge
Müdürlüğü’nün 12.10.2016 gün ve 237325 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün
12.10.2016 gün ve 202567 sayılı, Amasya Orman ĠĢletme Müdürlüğü’nün 25.10.2016 gün ve
2336827 sayılı, Amasya Ġl Özel Ġdaresi’nin 08.11.2016 gün ve 11811 sayılı, Maden ĠĢleri Genel
Müdürlüğü’nün 10.11.2016 gün ve 438192 sayılı, DSĠ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 25.11.2016 gün
ve 786636 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanının 06.12.2016 gün ve 477 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve
ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Amasya Ġli, Merzifon Ġlçesi, Balgöze Köyü, Kızkayası Mevkii’nde, orman vasıflı 101 ada,
1 parselde tespit edilen Roma dönemi nekropol alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi
kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve koordinat
değerlerinin ekli 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde kabul edilmesine, ekteki tescil
fiĢinin uygun olduğuna, kaçak kazı yaparak tahribata neden olanlar hakkında yasal soruĢturma
açılmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 101 ada, 1 parselin tapu kaydına
―I. derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulmasına,
I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I.
derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
05.05/82
Toplantı Tarihi ve No : 15.12.2016-168
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 15.12.2016-4005
SAMSUN
Amasya Ġli, TaĢova Ġlçesi, Karsavul Köyü, 943 parsel ile tapulama harici alanın I. Derece
arkeolojik sit alanı olarak tescilinin yapıldığı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 04.08.2016 gün ve 2826 sayılı kararında taĢınmazın kadastral bilgilerinde sehven hata
yapıldığına yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının
14.12.2016 tarih ve 500 sayılı dosya inceleme raporu okundu ekleri ve ilgili dosyası incelendi, ek
gündemle yapılan görüĢmeler sonunda;
Amasya Ġli, TaĢova Ġlçesi Karsavul Köyü, 943 parsel ile tapulama harici alanda bulunan I.
Derece arkeolojik sit alanına yönelik alınan, kurulumuzun 04.08.2016 gün ve 2826 sayılı
kararında, sehven 943 parsel olarak yazılan kadastral bilginin 935 parsel olarak düzeltilmesine ve
tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığıdır‖ Ģerhinin
konulmasına, 943 parsele ait tapu kütüğünün beyanlar hanesine konulan ―korunması gerekli
taĢınmaz kültür varlığıdır‖ Ģerhinin kaldırılması gerektiğine, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
55.10/38
Toplantı Tarihi ve No : 16.12.2016-169
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 16.12.2016-4018
SAMSUN
Samsun Ġli, Terme Ġlçesi, Altunlu Mahallesi sınırları içerisinde Samsun Müze Müdürlüğü
uzmanlarınca 108 ada, 46 parselde tespit edilen Tümülüs’ün I. Derece arkeolojik sit alanı olarak
tescil edilmesine yönelik, Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.10.2016 gün ve
2764 sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğünün 27.10.2016 tarih ve 7400 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 02.11.2016
tarih ve 256570 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün
14.11.2016 tarih ve 438440 sayılı, Samsun BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik
Dairesi BaĢkanlığının 21.11.2016 tarih ve 5283 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 02.12.2016 tarih ve 467 sayılı dosya inceleme
değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Samsun Ġli, Terme Ġlçesi, Altunlu Mahallesi sınırları içerisinde Samsun Müze Müdürlüğü
uzmanlarınca 108 ada, 46 parselde tespit edilen Tümülüs’ün ekli kadastral haritada sit sınırları
iĢaretlendiği Ģekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değiĢik 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine I. derece arkeolojik
sit alanı Ģerhi konulmasına, ekte belirtilen geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanım Ģartlarının
geçerli olduğuna karar verildi
SAMSUN ĠLĠ, TERME ĠLÇESĠ, ALTUNLU MAHALLESĠ,
I. DERECE ARKEOLOJĠK SĠT ALANI
GEÇĠġ DÖNEMĠ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ġARTLARI
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı
ilke kararının 1. Maddesine göre:
I. Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak
sit alanlarıdır.
Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı
yapılamayacağına, ancak;
a) Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda
değerlendirilmesine,
b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
c) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle
yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün
alınabileceğine,
ç) TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb.
ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
d) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi,
açık otopark, WC, bilet giĢesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak
yapılabileceğine,
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e) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık
mezarlıklarda sadece defin iĢlemlerinin yapılabileceğine,
f) TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
57.05/129
Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2016-167
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 14.12.2016-3954
SAMSUN
Sinop Ġli, Gerze Ġlçesi, Belören Köyü, Dereyeri Mevkii, 105 ada, 2 parselde bulunan
hamam kalıntısının korunması gerekli kültür varlığı olarak ve çevresinin de III. derece arkeolojik
sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği Ġl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’nün 20.10.2016 gün ve 3381 sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği Orman
ve Su ĠĢleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 07.11.2016 gün ve 222271 sayılı, Maden ĠĢleri Genel
Müdürlüğü’nün 10.11.2016 gün ve 438043 sayılı, Sinop Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün
11.11.2016 gün ve 3819 sayılı, DSĠ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 01.12.2016 gün ve 802376 sayılı,
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 01.12.2016 gün ve 283468 sayılı, Sinop Ġl Özel Ġdaresi’nin
01.12.2016 gün ve 13645 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 08.12.2016 gün ve 477 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili
dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Sinop Ġli, Gerze Ġlçesi, Belören Köyü, Dereyeri Mevkii, 105 ada, 2 parselde bulunan
hamam kalıntısının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür
varlığı olarak, hamam kalıntısının bulunduğu alan ve çevresinin de III. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine, hamam kalıntısının yeri ile III. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ve
koordinat değerlerinin ekli 1/3000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde kabul edilmesine, ekteki
tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, 105 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin tapu kaydına ―III. derece
arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair, aynı zamanda 105 ada, 2 parselin tapu kaydına ―korunması
gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ olduğuna dair Ģerh konulmasına, hamam kalıntısının mimari plan
ve sınırlarının tespit edilebilmesi için yapı kalıntısı ve çevresinde Müze Müdürlüğünce arkeolojik
kazı yapılmasının uygun olduğu görüĢümüzün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce
değerlendirilmesine,
III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli
olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
57.05/130
Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2016-167
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 14.12.2016-3956
SAMSUN
Sinop Ġli, Gerze Ġlçesi, Abdaloğlu Köyü, Pine Mevkii’nde, 401 ada, 1 parsel, 463 ada, 1,
2, 3, 4, 5, 6 parseller, 464 ada, 1, 2 parseller ve 465 ada, 1 parselde bulunan Roma dönemi
nekropol alanının III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin
gönderildiği Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 21.10.2016 gün ve 3418 sayılı
yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 07.11.2016 gün ve
260571 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 07.11.2016 gün ve 222271 sayılı,
Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2016 gün ve 438043 sayılı, Sinop Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü’nün 09.11.2016 gün ve 3781 sayılı, DSĠ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 01.12.2016 gün ve
802376 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
uzmanının 07.12.2016 gün ve 484 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Sinop Ġli, Gerze Ġlçesi, Abdaloğlu Köyü, Pine Mevkii’nde, 401 ada, 1 parsel, 463 ada, 1,
2, 3, 4, 5, 6 parseller, 464 ada, 1, 2 parseller ve 465 ada, 1 parselde bulunan Roma dönemi
nekropol alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve koordinat değerlerinin ekli 1/2000 ölçekli haritada
iĢaretlendiği Ģekilde kabul edilmesine, ekteki tescil fiĢinin uygun olduğuna, 401 ada, 1 parsel, 463
ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 464 ada, 1, 2 parseller ve 465 ada, 1 nolu parselin tapu kaydına ―III.
derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulmasına, alandaki arkeolojik verilerin tespitine
yönelik olarak Müze Müdürlüğünce arkeolojik kazı yapılmasının uygun olduğu görüĢümüzün
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesine,
III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli
olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
57.05/131
Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2016-167
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 14.12.2016-3957
SAMSUN
Sinop Ġli, Gerze Ġlçesi, Abdaloğlu Köyü, Karabağ Mevkii’nde, 401 ada, 1 parsel, 420 ada,
7 parsel ve 421 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 nolu parsellerde bulunan Roma dönemi
yerleĢmesi ve nekropol alanının III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor
ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.10.2016 gün ve
3390 sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 07.11.2016
gün ve 260573 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 07.11.2016 gün ve 222271
sayılı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 14.11.2016 gün ve 438440 sayılı, Sinop Çevre ve
ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 11.11.2016 gün ve 3814 sayılı, DSĠ 7. Bölge Müdürlüğü’nün
01.12.2016 gün ve 802376 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanının 07.12.2016 gün ve 484 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri
ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Sinop Ġli, Gerze Ġlçesi, Abdaloğlu Köyü, Karabağ Mevkii’nde, 401 ada, 1 parsel, 420 ada,
7 parsel ve 421 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 nolu parsellerde bulunan Roma dönemi
yerleĢmesi ve nekropol alanının 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik
sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ve koordinat değerlerinin ekli 1/2000 ölçekli
haritada iĢaretlendiği Ģekilde kabul edilmesine, ekteki tescil fiĢinin uygun olduğuna, 401 ada, 1
parsel, 420 ada, 7 parsel ve 421 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16 nolu parsellerin tapu kaydına
―III. derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulmasına, alandaki arkeolojik verilerin
tespitine yönelik olarak Müze Müdürlüğünce arkeolojik kazı yapılmasının uygun olduğu
görüĢümüzün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesine,
III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli
olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.00/735
Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2016-174
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 08.12.2016-3705
KÜTAHYA
UĢak Ġli, Merkez Ġlçesi, Elmacık Köyü, Cinci Değirmeni Nekropolünün I. (Birinci) derece
arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; UĢak Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 02.07.2015 tarih ve 49969645.168.01/1835 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.06.2016 tarih ve 3339 sayılı kararı, Kütahya Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.10.2016 tarih ve 38092246-165.0264.00/735-2021 sayılı yazısı ve eki, UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve
85297090-170.03.01-E.2542062 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 07.12.2016 tarih ve 5569
sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
UĢak Ġli, Banaz Ġlçesi, Merkez Ġlçesi, Elmacık Köyü, Cinci Değirmeni Nekropolünün I.
(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; Kütahya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 16.06.2016 tarih ve 3339 sayılı kararı gereği UĢak Müze Müdürlüğü
uzmanlarınca tescile önerilen Cinci Değirmeni Nekropolünün sit sınırlarının UĢak Müze
Müdürlüğü ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları
tarafından irdelenmesi sonucunda; Cinci Değirmeni Nekropolünün I.(Birinci) Derece Arkeolojik
Sit olarak tescil edilmesine yönelik hazırlanan kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral
paftada gösterildiği Ģekliyle belirlenen Cinci Değirmeni Nekropolünün, Cinci Değirmeni
YerleĢimi ve Nekropolü olarak I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; Ģerh
konulacak parseller listesi ve tescil fiĢinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit
sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658
sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2016 - 174
Karar Tarihi ve No
: 08.12.2016 - 3704

64.00/720
TOPLANTI YERĠ
KÜTAHYA
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.03/7
Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2016-174
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 08.12.2016-3702
KÜTAHYA
UĢak Ġli, Karahallı Ġlçesi, Alfaklar Köyü, Alfaklar Höyüğünün I. (Birinci) derece
arkeolojik sit olarak sayısallaĢtırılması istemine iliĢkin; UĢak Valiliği Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 49969645.168.01/1440 ve 05.01.2016 tarih ve
49969645.168.01/12 sayılı yazıları ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum
görüĢlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 17.06.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.03/7-1194 sayılı yazısı ve eki, istenen
kurum görüĢlerinin iletildiği, Ġller Bankası Anonim ġirketi, Mekansal Planlama Dairesi
BaĢkanlığının 28.01.2016 tarih ve 44812147-202.99-2228 sayılı yazısı, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğünün 06.07.2015 tarih 18031414-045-144320 sayılı yazısı, UĢak Valiliği,
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 08.07.2015 tarih ve 52720483-250-E.3279 sayılı yazısı,
Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 14.07.2015 tarih ve 510917705611.99-464357 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel
Müdürlüğünün 13.07.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-254319-50956 sayılı yazısı ve ekleri,
UĢak Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 22.07.2015 tarih ve 26163249750-Otomatik/10209 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün
23.07.2015 tarih ve 86141515- 755.01/146635 sayılı yazısı, Yatırım ĠĢletmeler Genel
Müdürlüğünün 06.08.2015 tarih ve 19177542- 309.99[640520001]-151862 sayılı yazısı, Kütahya
Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.12.2016 tarih ve 38092246-165.0264.03/7-2522 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün
28.09.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.03/7-1773 sayılı yazısı ve eki, UĢak Valiliği, Kadastro
Müdürlüğünün 14.10.2015 tarih ve 62903469-170.03.01/291 (Sivaslı) sayılı ve UĢak Valiliği,
Kadastro Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 10950966.170.03.01/230 (Karahallı) sayılı yazıları
ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca
hazırlanan Müdürlük evrakına 07.12.2016 tarih ve 5585 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve
iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
UĢak Ġli, Karahallı Ġlçesi, Alfaklar Köyü, Ġzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 23.05.2006 tarih ve 2122 sayılı kararı ile I. (Birinci) derece arkeolojik
sit olarak tescil edilen Alfaklar Höyüğünün sit sınırlarının sayısallaĢtırılması istemine iliĢkin;
UĢak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 29.12.2015 tarihli rapor ve eki belgeler
doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği
Ģekliyle belirlenen Alfaklar Höyüğünün sayısallaĢtırılmasına; tescil fiĢinin ve Ģerh konulacak
parseller listesinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının
geçerli olduğuna, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
19.07/48 NDY
Toplantı Tarihi ve No : 27.12.2016- 189
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27.12.2016 - 2391
ANKARA
Çorum Ġli, Osmancık Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Zeytinyolu Mevkii sınırları içerisinde
"Gerede Merzifon Otoyol Yapımı ve Malzeme Ocakları Projesi" kapsamında yapılan inceleme
esnasında tespit edilen Zeytinyolu Höyük'ün, I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil
önerisinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi
için hazırlanan Müdürlüğümüzün 09.11.2016 tarih ve 4175 sayılı inceleme raporu, 2863 sayılı
yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında
Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırk beĢ) gün içinde Kurum görüĢlerinin Müdürlüğümüze
iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 09.11.2016 tarih ve 1959 sayılı dağıtımı gerekli yerlere yapılan yazısı, anılan
yazıya cevaben alınan kurum görüĢleri; Ankara Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün
28.11.2016 tarih ve 1155 sayılı yazısı, UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı, Alt Yapı
Yatırımları Genel Müdürlüğünün 28.11.2016 tarih ve 88928 sayılı yazısı, Çorum Valiliği,
Kadastro Müdürlüğünün 05.12.2016 tarih ve 2693495 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı,
Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 09.12.2016 tarih ve 824084 sayılı
yazısı, Ġller Bankası Anonim ġirketi, Mekânsal Planlama Dairesi BaĢkanlığının 22.11.2016 tarih
ve E.28847 sayılı yazısı, Çorum Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün
14.11.2016 tarih ve 13171 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 7. Bölge Müdürlüğünün
17.11.2016 tarih ve E.26979 sayılı yazısı, Osmancık Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğünün 26.12.2016 tarih ve E.969 sayılı yazısı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.05.2016 tarih ve 1854 sayılı dosya
inceleme raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Çorum Ġli, Osmancık Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Zeytinyolu Mevkii sınırları içerisinde
"Gerede Merzifon Otoyol Yapımı ve Malzeme Ocakları Projesi" kapsamında yapılan inceleme
esnasında tespit edilen alana iliĢkin karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı,
sınırları belirlenen Zeytinyolu Höyük'ün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,
1/25.000 ölçekli haritasının, kadastral haritasının, tescil fiĢinin onaylanmasına, bu alanda Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın
1. maddesinin koruma ve kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, karar verildi.
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6 Ocak 2017 – Sayı : 29940

6 Ocak 2017 – Sayı : 29940

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 161

Sayfa : 162

RESMÎ GAZETE

6 Ocak 2017 – Sayı : 29940

6 Ocak 2017 – Sayı : 29940

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 163

Sayfa : 164

RESMÎ GAZETE

6 Ocak 2017 – Sayı : 29940

6 Ocak 2017 – Sayı : 29940

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 165

Sayfa : 166

RESMÎ GAZETE

6 Ocak 2017 – Sayı : 29940

6 Ocak 2017 – Sayı : 29940

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 167

Sayfa : 168

RESMÎ GAZETE

6 Ocak 2017 – Sayı : 29940

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik
— Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve
Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik
–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik
— Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 Tarihli ve 7163
Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 Tarihli ve 7164
Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 Tarihli ve 7165
Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 Tarihli ve 7166
Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/01/2017 Tarihli ve 6851 Sayılı Kararı

1
67
75
76
76

76
77
77
77
78

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/148, K: 2016/189 Sayılı
Kararı

79

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
83
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
84
c - Çeşitli İlânlar
95
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
158
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 60 Kr

