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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE
İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık ve bağlı kuruluşları (Türkiye Hudut

ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu hariç) döner ser-
maye işletmelerinin idaresi, sermayesi, gelir ve giderleri ile bütçe işlemlerine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı

Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hak-
kında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bağlı Kuruluş: İlgili mevzuatında, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür-

lüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu hariç, Bakanlık bağlı kuruluşu olarak tanımlanan
ve bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan kuruluşları,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 
c) Döner sermaye yöneticisi: Sağlık Müdürlüklerinde İl Sağlık Müdürünü, Halk Sağlığı

Müdürlüklerinde Halk Sağlığı Müdürünü, Kamu Hastane Birliklerinde Genel Sekreter ile Ba-
kanlık ve bağlı kuruluşların merkez işletmelerinde ilgili mevzuatında belirlenen yöneticiyi,



ç) İşletme: Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere Sağlık
Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarından 209 sayılı Kanuna tâbi döner ser-
mayeli işletmeleri,

d) Kanun: 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin İdaresi, Kadro Planı, Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı 

İşletmenin idaresi
MADDE 4 – (1) Her işletmenin idaresi, işletmenin Döner sermaye yöneticisine tevdi

olunur.
(2) İşletmenin Döner sermaye yöneticisi; işletmeyi, mevzuatı çerçevesinde ve Bakanlık

emir ve talimatına uygun olarak işletme menfaatlerini koruyacak şekilde idare eder.
Kadro planı
MADDE 5 – (1) Döner sermaye kadrolarının ihdası, iptali ve benzeri işlemleri

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine tabidir.

Muhasebe yetkilisi ve muhasebe yetkilisi yardımcısı 
MADDE 6 – (1) Döner sermaye işletmesinin mali ve muhasebe işlemleri Maliye Ba-

kanlığınca atanacak muhasebe yetkilisi tarafından yürütülür. Türkiye Kamu Hastaneleri Kuru-
muna bağlı işletmelerde muhasebe yetkililiği ve işlemleri ilgili mevzuatına göre belirlenir.

(2) İhtiyaç duyulması halinde, döner sermaye muhasebe yetkilisine yardımcı olmak
üzere bir muhasebe yetkilisi yardımcısı atanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşletmenin Sermayesi, Gelir ve Giderleri İle Bütçe İşlemleri 

Sermaye
MADDE 7 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı için bir milyar Türk Lirası; Türkiye

Halk Sağlığı Kurumu merkez ve taşra teşkilatı için bir milyar Türk Lirası ve Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu merkez ve taşra teşkilatı içinde sekiz milyar Türk Lirası sermaye tahsis
edilmiştir. Bu miktar her bütçe yılı içinde Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre artırılabilir.

(2) Döner sermaye tahsis edilecek işletmelerle, bu işletmelerin her birine verilecek ser-
mayenin miktarı Bakanlık ile bağlı kuruluşlarınca ihtiyaca göre artırılır veya eksiltilir.

Sermaye kaynakları
MADDE 8 – (1) İşletmelerin sermaye kaynakları;
a) Devlet yardımlarından,
b) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,
c) Bağışlardan,
oluşur.
(2) İşletmelerin ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar,

elde edilen dönem sonu kârları ödenmemiş sermayelerine mahsup edilir. Bağışlar, varsa önce-
likle ödenmemiş sermayeye mahsup edilir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tu-
tarına ulaştıktan sonra elde edilen bağış ve yardımlar, tahsis edilen sermaye tutarına bakılmak-
sızın sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra
elde edilen kârlar, hesap dönemini izleyen mayıs ayının sonuna kadar genel bütçeye gelir kay-
dedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. 

(3) Bakanlık, sağlık kurum ve kuruluşlarına üçüncü şahıslarca yapılacak her türlü bağış
ve yardımları döner sermayeye gelir kaydettirmeye yetkilidir. 
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Gelirler
MADDE 9 – (1) Döner sermaye işletmelerinin gelirleri şunlardır:
a) Her türlü muayene, teşhis, tedavi, laboratuvar, tetkik, tahlil, ameliyat ve benzeri

sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler,
b) Üretimi yapılan ilk madde, malzeme, mamul, aşı, serum, protez ve benzerlerinin sa-

tışından elde edilen gelirler,
c) İlaç, insan kanı ve kan ürünleri imali ile istihsal veya imal edilecek diğer madde ve

malzemeler karşılığında elde edilen gelirler,
ç) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belir-

tilen mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler,
d) Uzmanlık belgesi, sertifikasyon ve sınav hizmetlerinden elde edilen gelirler,
e) Poliklinik ve özel tarifeli poliklinik hizmet gelirleri ile teşhis, tetkik, tahlil ve ameliyat

hizmeti karşılığı elde edilen gelirler,
f) Bakanlıkça uygun görülen diğer hizmetlerden elde edilen gelirler, 
g) Bastırılan veya yaptırılan her nevi belgelerden elde edilen gelirler,
ğ) Trafik kazaları ile ilgili olarak özel veya 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanununa göre zorunlu sigortalı olan kişilere verilen hizmetler ile sigortalı turistlere
veya yabancı hastalara verilen sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirler,

h) Sağlık alanında verilen kurs, eğitim, araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetlerinden
elde edilen gelirler,

ı) Gecikme zamları ve faiz gelirleri,
i) Diğer kamu veya özel sektör kuruluşlarının sağlık alanında sunduğu hizmetlere kredi

notu verilmesi veya akredite edilmesinden elde edilen gelirler,
j) Atölye, tamirhane veya depolarda gerçekleştirilen sağlık hizmetleri ile ilgili montaj,

demontaj veya proje işlerinden elde edilen gelirler,
k) Sağlık kurum ve kuruluşlarında üçüncü şahıslarca yapılacak sağlık alanı dışındaki

tanıtım hizmetlerinden elde edilen gelirler,
l) 7/2/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmeti Sunan

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis ve Tedaviye Yönelik Olarak
Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında elde edi-
len gelirler,

m) Kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan taşınırların tespit edilen bedel üzerinden
Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelere devredilmesi karşılığında elde edilen ge-
lirler,

n) Toplum ruh sağlığı ve rehabilitasyon merkezlerinin iş-uğraş atölyelerinde iyileştir-
meye yönelik üretilen ürünlerin satış gelirleri,

o) Döner sermaye kaynakları ile elde edilen alet, cihaz ve malzemelerden hurdaya ay-
rılanların satışından elde edilecek gelirler, 

ö) Diğer gelirler.
(2) Kanunun 5 inci maddesi uyarınca gönderilecek tutarlar, Bakanlıkça gönderilen yar-

dım ve gelir kapsamında değerlendirilir.
(3) Uygulama Talimatlarında yer alanlar hariç olmak üzere; birinci fıkranın (g) ve (j)

bentlerinde sayılan gelirler 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
uyarınca her malî yıl başında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; (h)
ve (i) bentlerinde sayılan gelirler ise Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından fiyatlan-
dırılır.
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Giderler 
MADDE 10 – (1) Döner sermayenin giderleri şunlardır:
a) Memur ve sözleşmeli personele aylık, ücret ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan döner

sermaye ek ödemeleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 33
üncü maddesi hükmünce ödenecek nöbet ücreti giderleri,

b) İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek işçi ücretleri,
c) Satın alınacak her türlü mal ve hizmet bedelleri,
ç) Araştırma-geliştirme, danışmanlık ve bilirkişilik giderleri,
d) Yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla, Bakanlık adına inşa edilecek

yeni veya ek binaların yapım giderleri;  işletmelerin kullanmakta olduğu binaların her türlü
bakım, onarım, tadilat, müştemilat ve çevre düzenlemesi giderleri ile bu binaların kira bedelleri, 

e) Tıbbi cerrahi demirbaş ve diğer demirbaş mal bedelleri,
f) Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden

faydalanılması ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına iliş-
kin giderlerin yapılması ile vergi, resim, harç ve komisyon giderleri,

g) Döner sermaye kazancının elde edilmesiyle ilgili giderler,
ğ) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü gereğince Bakanlık Merkez Döner Ser-

maye birimi hesabına aktarılan tutarlar,
h) Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik her türlü eğitim giderleri,
ı) Ambulans, cenaze arabası ve benzeri sağlık hizmet araçlarının akaryakıt, donanım,

yedek parça, bakım ve tamirat giderleri,
i) Tamirat, tadilat, inşaat, tıbbî ve fennî tesisat ile kamulaştırma yaptırılmasıyla ilgili

giderler,
j) Taşınır veya taşınmaz mal satın alınması, ihtiyaç duyulan taşınmaz mallar üzerinde

sınırlı aynî hak tesis edilmesi, kiralanması veya bunlara ilişkin yapılan her türlü giderler,
k) Tamir ve imal atölyeleri açılması ve bunlara sermaye tahsis edilmesi,
l) Yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla, ambulans, cenaze arabası ve hiz-

met aracı satın alınması ile ayrıca bunların kiralanması veya hizmet satın alınması yoluyla te-
mini ve bunlara ilişkin giderler,

m) Fiyatlandırılan mamullerin serbest piyasaya veya sair müesseselere intikal ettirilmesi
ve buna ilişkin giderler,

n) Sağlık hizmeti sunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis
ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yö-
netmelik kapsamında yapılacak giderler,

o) Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelerin kullanmadıkları veya ihtiyaç
fazlası olup bedeli karşılığında devralınan taşınırlara ilişkin giderler,

ö) Sağlık kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini aksatmamak ve yılı yatırım programı
ile ilişkilendirilmek kaydıyla, genel bütçe ödeneği ile devam etmekte olan kurum ve kuruluşun
bina projelerinin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri için harcanmak üzere Bakanlıkça be-
lirlenen tutarda ilgili saymanlığa aktarılacak giderler,

p) Döner sermayeli işletmelerin, tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilâç ve büro malze-
meleri gibi  merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımları
için yapılan her türlü giderler,

r) Eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uyruklu asistanlara
ilgili mevzuat uyarınca yapılan ödemeler,
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s) Personelin ilgili mevzuatı gereği yapılması zorunlu olan sağlık tarama giderleri,
ş) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası giderleri,
t) Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilerin ücretleri,
u) Kongre veya eğitimlere gönderilen kurum personeline, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sa-

yılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödemeler,
ü) Döner sermaye işlerinde çalışan memur ve hizmetlilerden görevi gereği yemek za-

manlarını işletmede geçirmekte olanların iaşeleriyle yine vazife icabı işletmede kalmak zaru-
retinde bulunanların ibateleri, 

v)  Diğer giderler.
Bütçe  
MADDE 11 – (1) Bütçe; işletmelerin belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri

ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe ko-
nulan belgedir.

(2) İşletme bütçeleri; metin kısmı ile ekli cetvellerden oluşur.
(3) Bütçeler, yılı içinde yapılacak giderler ile gelirlerden oluşur.
(4) Bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine

getirilmesi amacıyla kullanılır.
b) Bütçeler, izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte hazırlanır ve değerlendirilir.
c) Bütçe, malî işlemlerin kapsamlı ve saydam bir şekilde görünmesini sağlar.
ç) Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçelerde gösterilir.
d) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.
e) Bütçelerde giderlerin gelirleri aşmaması esastır.
f) Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce yetkili merci tarafından onaylanmadıkça

uygulanamaz.   
g) Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık,

doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.
ğ) İşletmelerin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir.
h) İşletme hizmetleri, bütçelere konulacak ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem,

ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir.
Bütçenin uygulamaya konulması
MADDE 12 – (1) Onaylanarak kesinleşen bütçeler, en geç Aralık ayının sonuna kadar

uygulanmak üzere işletmelere gönderilir. Bütçelerin bir örneği de muhasebe yetkilisine verilir.
Ek bütçe
MADDE 13 – (1) Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması veya iş programında

öngörülmeyen işlerin yapılmasının gerektiği hâllerde, süre şartları hariç olmak üzere ek bütçe
yapılabilir. Ek bütçe taleplerinde kaynağın gösterilmesi zorunludur.

Aktarma
MADDE 14 – (1) Bütçe bölümleri arasında aktarma yapmaya Bakanlıkta müsteşar,

bağlı kuruluşlarda kurum başkanları yetkilidir. Bütçe bölümleri arasında aktarma yapmaya iliş-
kin yetki devredilebilir. 

(2) Bölüm içi aktarmalarda aktarma yapmaya Döner sermaye yöneticisi yetkilidir. 
Defter, mali tablo ve belgeler
MADDE 15 – (1)  Defter ve belgelerin muhasebe yetkililerince düzenlemesinde ve

bunların Sayıştaya ve ilgili kamu idarelerine gönderilmesinde, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde
yer alan düzenlemeler ile Sayıştay tarafından belirlenen usul ve esaslara uyulur.
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(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkezinde kurulan merkez döner sermaye sayman-
lıkları, işletme ve işletme birimlerinin bilançolarını Şubat ayı sonuna kadar konsolide ederek
elektronik veya kağıt ortamında istenilecek şekilde ilgili yerlere verirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşletme Faaliyetleri

Kiraya verme işlemleri ile üretilen mal ve hizmetlerin sipariş ve satışları 
MADDE 16 – (1) İşletmelerde üretilip bedelleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
hükümlerine göre belirlenen mal ve hizmetlerin dışındakilerin bedeli, maliyet bedelinin altında
olmamak kaydıyla işletmeler tarafından tespit edilecek bedelle, Döner Sermayeli Kuruluşlar
İhale Yönetmeliği hükümlerine göre satılır.

(2) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile mahalli idareler ve bunlara bağlı
veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler, iktisadi devlet teşekkülleri, özel
kanun ve kararnamelerle kurulan banka ve sigorta teşekkülleri ile işletmeler arasında; siparişin
niteliği, ödeme şekli, süresi ve diğer hususları içerecek yazılı teklifler üzerine sipariş kabul
edilir. Bu takdirde siparişle birlikte işin bedelinin % 10’u peşin alınır.

(3) Bakanlıkça uygun görülen mal ve hizmetlerin kredili satılması mümkündür. Mal
ve hizmetin tesliminde işin bedelinin % 25’i ödenmiş olması kaydıyla kalan tutar, on iki ayı
geçmemek üzere eşit miktarlarda takside bağlanabilir.

(4) Tamamen sosyal hizmet ifa eden işletmenin, hizmet imkanlarını artırmak, ihtiyaçtan
fazla mamul ve mahsullerin serbest piyasaya ve ihale yoluyla müesseselere intikal ettirmek
maksadıyla satışı teşvik ve gelir miktarını yükseltmek veya müesseseyi tanıtmak bakımından
gerekli reklam ve tanıtımı yapmak üzere teşhir ve satış yerleri açmaya, broşürler bastırmaya,
gazeteye ilan vermeye, mamül ve mahsullerden lüzum görülecek yerlere bedelsiz numuneler
vermeye veya göndermeye Döner sermaye yöneticisi yetkilidir. Ancak bedelsiz verilecek nu-
muneler için Bakanlığın onayı şarttır.

(5) İşletmelerin kiraya verme işlemleri 15/6/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümle-
rine tabidir.  

Bütçe dışı avans
MADDE 17 – (1) Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geç-

memek üzere, yüklenicilere, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bütçe
dışı avans verilebilir.

(2) Mal ve hizmet alımlarında yüklenme tutarının % 10’una, yapım işlerinde ise % 15’ine
kadar teminat karşılığında bütçe dışı avans verilebilir. Bu oranların üzerinde avans verilmesini
zorunlu kılan durumlarda; üst yöneticinin kararı ile aşan kısım için Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı oranda faiz alınmak kaydıyla, yüklenme tutarının
% 30’unu aşmamak üzere belirlenecek oranda bütçe dışı avans verilebilir.

Taşınır işlemleri
MADDE 18 – (1) Döner sermayeli işletmeler, kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olan

mal ve demirbaşları bedelsiz veya tespit edilecek bedel üzerinden birbirlerine devredebilirler.
(2) Aynı il sınırları içerisindeki döner sermayeli işletmeler ariyet sözleşmesi ile birbir-

lerine ödünç mal verebilirler.
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(3) İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenme-
sinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dava ve icra işleri

MADDE 19 – (1) İşletmelere müteallik dava ve icra işleri ile diğer muhakemat hiz-
metleri; 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel
Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar hukuk birimlerinde is-
tihdam edilen hukuk müşavirleri ve avukatlar ile taşra hukuk birimlerinde istihdam edilen avu-
katlar, ihtiyaç duyulması halinde de Maliye Bakanlığından talep etmek suretiyle yürütülür.

(2) İşletmelerce, birinci fıkraya göre muhakemat hizmetlerinin temin edilememesi veya
özel uzmanlık gerektirdiği Bakan onayı ile belirlenen hallerde, muhakemat hizmetlerini yü-
rütmek üzere Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, 4/1/2002 ta-
rihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesine göre doğrudan temin usulüyle
serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alınabilir.

Sigorta

MADDE 20 – (1) Döner sermaye işletmesi envanterinde kayıtlı olup, ilgili mevzuatında
sigortalanmasına cevaz verilen taşınır mallardan Bakanlıkça uygun görülenler, sigorta ettirile-
bilir.

Personel servisi hizmetleri

MADDE 21 – (1) Döner sermayeli işletmeler belediye sınırları dışında bulunduğu veya
gündelik muayyen tarifelerle işleyen Devlete veya belediyelere ait taşıt güzergahından uzak
olduğu veya nakil vasıtalarının zamanında işbaşında bulunmalarını temin edecek yeterlikte ol-
madığı hallerde; 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 7 nci maddesine göre hareket
edilir.

Harcırahlar ve zaruri masraflar

MADDE 22 – (1) Döner sermaye hizmetleri için görevlendirilenlerin harcırahları, 6245
sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre döner sermaye işletmesi bütçesinden ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Döner Sermayeli İş-
letmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 2/9/1961 tarihli ve 10896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık
Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek
Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine
Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE 

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fık-
rasında yer alan “otuzunu” ibaresi “ellisini” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ikisine”
ibaresi “altısına” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “her ayın dördüne kadar saatlik bazda
bildirir.” ibaresi “her ay saatlik bazda, uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hü-
kümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların de-
ğerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bildirir.” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer
alan “her ayın ilk altı iş günü içerisinde bildirir.” ibaresi “her ay uzlaştırma işlemlerini düzen-
leyen ilgili mevzuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında
yer alan sayaçların değerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak bil-
dirir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/1/1998 tarihli ve 23239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım
Üniversitesi Teşkilat ve İşleyişine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Mütevelli Heyeti, Üniversiteyi kuran Vakıf Yönetim Kurulu tarafından
ilgili mevzuatta belirtilen koşullara ve niteliklere uygun kişiler arasından seçilen yedi kişiden
oluşur.

Mütevelli Heyeti üyelerinin adları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
Mütevelli Heyetinin Vakıfça seçilen üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten

üyeler tekrar seçilebilir. Süresi biten veya ayrılan üyelerin yerine seçilecek üyeler kalan süre
ile görevlerini yürütürler. Bir Mütevelli Heyeti üyesinin görevden alınabilmesi için Vakıf Yö-
netim Kurulu üyelerinin tam sayısının en az üçte ikisinin öneri lehinde oy vermesi şarttır.

Mütevelli Heyeti yılda en az iki kez toplanır. Heyet en az dört kişi ile toplanır. Aksine
hüküm olmayan hallerde kararlar, katılanların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın
oyu belirleyicidir. Başkan gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyetini toplantıya çağırır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihinde görevde olan Mütevelli Heyeti

üyeleri kalan süreleri ile sınırlı olmak üzere görevlerine devam ederler.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/10/2013 28783
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Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinden:
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI

TIP İLERİ ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Geleneksel

ve Tamamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Geleneksel ve Ta-

mamlayıcı Tıp İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alan-
larına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (GETAMER): Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı

Tıp İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sağlık Bakanlığınca geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında tanım-

lanan uzmanlık alanları çerçevesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kullanılan yöntem ve
ürünleri, modern tıbbın ileri araştırma teknikleri ile araştırıp, uygun endikasyon ve faydanın
belirlendiği pre-klinik ve klinik araştırmalardan sonra modern tıp uygulamalarına entegre etmek.

b) Tıbbi bitkilerle ilgili pre-klinik ve klinik çalışmalar yaparak Sağlık Bakanlığınca
onaylanmış bitkisel ilaçları geliştirmek, geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kullanılan metot ve
uygulamalarını tıp doktorlarına lisans sürecinde kanıta dayalı bilgiler eşliğinde öğretmek ve
mezuniyet sonrası dönemde uygulamalı bir şekilde eğiterek yetkilendirilmelerini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında kullanılan yöntemlerin araştırılması ve ge-

liştirilmesi amacıyla, modern teknolojilerle donatılmış ileri araştırmalar yapılabilen laboratu-
varlar kurarak geliştirmek,
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b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını analitik olarak değerlendirmek,
c) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek,
ç) Sağlıkla ilgili alanlarda eğitim alan önlisans, lisans ve lisansüstü tüm öğrencilere ge-

leneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak,
d) Geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş hekim-

ler tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek,
e) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntem ve ürünleri ile ilgili pre-klinik ve klinik araş-

tırmalar yapmak,
f) Tıbbi bitkilerle ilgili yapılacak çalışmalara pre-klinik ve klinik laboratuvar çalışmaları

ile destek olmak,
g) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri ve ürünleri ile ilgili kitap, görsel, video

ve benzeri içeren geniş bilgi ve belgelerin yer aldığı kütüphane oluşturmak,
ğ) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında kullanılan yöntem ve ürünlerin uygulama

eğitimlerinin verildiği mekanlar oluşturmak,
h) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında çalışmaları ile tanınan uzman ve akademis-

yenlerce verilecek halka açık seminerler ve eğitimler düzenlemek,
ı) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında sağlık çalışanları, kamu ve bu

alana ilgi duyan bütün sektörlerin katılımının sağlandığı çalıştay ve konferanslar düzenlemek,
i) Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde görsel ve yazılı medyada yer alan geleneksel ve ta-

mamlayıcı tıp ile ilgili yanlış bilgilendirmelerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, ka-
muoyunun yetkin kişilerce doğru bilgilendirilmesini sağlamak,

j) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer ku-
rumlarla işbirliği yaparak, kısa ya da uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman gönderme ko-
nusunda Rektörlüğe öneride bulunmak,

k) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilke-
lerine uygun diğer çalışmalar ile Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bu-
lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

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

arasından Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan
öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görev-
lendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmayacağı durumlarda görevi
sona erer.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından kendine yardımcı olmak üzere en az
bir müdür yardımcısı seçer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, yerine yardımcısı
vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, Merkezin işleyiş amacına uygun olup olmadığını

kontrol etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek,
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d) Merkezde çalışan personelin görev paylaşımı, yükümlülükleri ve çalışma düzenini
belirlemek ve denetlemek,

e) Merkezin idari işlerini yürütmek,
f) Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapa-

rak, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek
faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve mali kaynak
sağlanması için girişimlerde bulunmak,

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-
lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ğ) Personel alımıyla ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak,
h) Eğitim programları sonunda verilecek katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin

verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunda; Müdür, müdür yardımcısı ve Rektör tarafından

üç yıllık süreyle görevlendirilen, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan, ulus-
lararası bilimsel çalışmaları ile kendini göstermiş Üniversite öğretim üyeleri arasından olmak
üzere en az beş üye görevlendirilir.

(2) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması
halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Üyelik süresi herhangi bir sebeple
sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda en az bir defa, Müdürün belirle-
yeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili kararlar almak ve bunları yürütmek,
b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak,
c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili esaslar ve faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak,
ç) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak,
d) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel işbirliği önerilerini karara bağlamak,
e) Merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öne-

rilerde bulunmak,
f) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını görüşerek kabul etmek,
g) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, Merkez olarak

sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata uygun
olarak belirlemek,

ğ) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzen-
lemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü

yürütür.

15 Mayıs 2017 – Sayı : 30067                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Iğdır Üniversitesinden:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına  aşa-
ğıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) Turizm sektöründeki mevcut iş gücü ve sektöre yeni girecek iş gücünün, uygulama
ve becerilerini geliştirmeye yönelik kurulacak konaklama, yiyecek, içecek tesislerinde mal ve
hizmet üretimi ile bunlara ilişkin işler yapmak.”  

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN 

YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin
21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ikisine” ibaresi “altısına” olarak, üçüncü fıkra-
sında yer alan “her ayın dördüne kadar” ibaresi “uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mev-
zuat hükümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaç-
ların değerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak” şeklinde değişti-
rilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan
“her ayın ilk altı günü içerisinde” ibaresi “uzlaştırma işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hü-
kümlerinde uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimi konfigürasyonlarında yer alan sayaçların de-
ğerlerinin bildirilmesine ilişkin düzenlenmiş takvime uygun olarak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yü-

rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/10/2013 28783

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 23/3/2016 29662
2- 22/10/2016 29865

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2010 27801
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/325 

Karar No : 2016/1021 

Mahkememizin 2016/325 Esas ve 2016/1021 sayılı kararı ile Muhammed ve AyĢe oğlu, 

01/01/1995 Suriye d.lu ve uyruklu BEKRĠ ABUD hakkında yapılan yargılama sonucu Bina içinde 

Muhafaza Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK. 142/2-h maddesi 

uyarınca neticeten 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Konut Dokunulmazlığını Ġhlal 

Etme suçundan da hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılmasına ve kararın tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize sunulacak bir dilekçe ile veya zapta geçirilmek 

koĢuluyla mahkeme zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da mahkememize gönderilmek 

üzere bir baĢka yer Asliye Ceza Mahkemesine sunulacak dilekçe istinaf ve itiraz yolu açık olmak 

üzere karar verilmiĢ olup, bildirdiği adresi itibarıyla tebligat yapılamadığı, tüm aramalara rağmen 

tebligata yarar adresinin de tespit edilemediği ve 22/08/2015 tarihinde kendi isteği ile Öncüpınar 

Sınır kapısından Suriye'ye YurtdıĢı edildiği ve yurtdıĢı adresinin de tespit edilemediği 

anlaĢılmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29 maddeleri uyarınca kararın RESMĠ GAZETE‘DE 

ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlanın mahkeme divanhanesinde 1 ay süre ile askıda tutulmasına, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 3512 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TÜRKÇE-ĠNGĠLĠZCE ÇEVĠRĠ VE DÜZENLEME  

HĠZMETĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

3 kalem Türkçe-Ġngilizce Çeviri ve Düzenleme Hizmeti Alımı, hizmet alımı 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 21 inci maddesinin 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere 

Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/226221 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 ġehitkamil/Gaziantep/TÜRKĠYE 

b) Telefon ve faks numarası : (342) 360 11 85 ve (342) 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi : http://bap.gantep.edu.tr 
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2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Türkçe-Ġngilizce Çeviri Hizmeti  730000 kelime 

  Düzenleme Hizmeti (Proofreading)  150000 kelime 

  Normal Düzenleme (Redaksiyon)  100000 kelime 

b) Yapılacağı yer : --- 

c) Süresi : 2 yıl 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı salonu 

b) Tarihi ve saati : 01/06/2017/10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Birim Teklif Bedel Ġdari ġartnamesi 

madde 7.1‘ den görülebilir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Birim Teklif Bedel Ġdari ġartnamesi 

madde 7.4‘den görülebilir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Birim Teklif Bedel Ġdari ġartnamesi 

madde 7.5‘den görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Birim Teklif Bedel Ġdari ġartnamesi 

madde 7.6‘dan görülebilir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, Ġdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50,00.-TL 

(Elli Türk Lirası) Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının Halk 

Bankası Gaziantep Üniversite Ģubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba 

yatırmak zorundadır.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - BaĢvurular; Ġhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma 

Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 ġehitkamil/GAZĠANTEP/TÜRKĠYE adresine 

elden teslim edecektir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (atmıĢ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 4406/1-1 
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2017 YILI HEK TAġITLAR VE HURDA MALZEMELERĠN  

MÜBADELESĠ YAPILACAKTIR 

Artvin İl Emniyet Müdürlüğünden: 

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Artvin Ġl Emniyet Müdürlüğüne 

Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin SatıĢ, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve ĠĢlemleri ile Hizmet 

SatıĢına Dair Yönetmeliğin 38‘inci maddesi uyarınca hek taĢıtların ve hurda malzemelerin 

mübadelesi yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin; 

a) Adı : Artvin Ġl Emniyet Müdürlüğü 

a) Adresi : Artvin Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube 

Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 

Merkez/ARTVĠN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 466 212 35 11 (6423) - Fax: 0 466 212 72 87 

c) Elektronik posta adresi : artvinlojistik@egm.gov.tr 

2 - Mübadele Konusu Ġdare Tarafından Verilecek Malın; 

Adı, niteliği, türü ve miktarı : 1- 22 adet muhtelif marka ve model taĢıt  

  2- 12.400 kg muhtelif hurda malzeme 

Durumu ve özellikleri (mübadelesi yapılacak  

taĢıtların modeli, markası, motor hacmi ve  

gücü, kilometresi, faal olup olmadığı ve  

hasar durumu ile malın cinsi, markası,  

modeli, miktarı ve faal olup olmadığı) : Mübadelesi yapılacak HEK, Hurda ve Ekonomik 

Ömrünü DoldurmuĢ taĢıtların ve hurda 

malzemelerin durum ve özelliği ile ilgili bilgiler 

mübadele Ģartnamesinde veya idarede 

görülebilir. 

3 - Mübadele Konusu Ġdare Tarafından Alınacak Malın; 

Adı, niteliği, türü ve miktarı : 1- (2 Adet) Dacia Duster Laureate 4*4 - 1.5dCi 

110bg 

  2- (1 Adet) Ford Tourneo Custom 2.2L Duratorq 

TDCi Titanium Plus 

  3- (40 adet) Lassa 195/65/15 Ebatında Yazlık Lastik 

  4- (40 adet) Lassa 195/65/15 Ebatında KıĢlık Lastik 

  5- (8 adet) Lassa 215/65/16 Ebatında Yazlık Lastik 

  6- (8 adet) Lassa 215/65/16 Ebatında KıĢlık Lastik 

Durumu ve özellikleri : TaĢıtlar 2017 model, kullanılmamıĢ olacaktır. 



Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2017 – Sayı : 30067 

 

4 - Ġdare Tarafından Alınacak Malın/ 

    Malların Teslim Etme yeri : Artvin Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube 

Müdürlüğüne (Yeni Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 

Merkez/ARTVĠN) adresine bir defada teslim 

edilecektir. 

5 - Ġdare Tarafından Verilecek Malın/ 

    Malların Teslim Alma yeri : Mübadele karĢılığı verilecek mallar Artvin Ġl 

Emniyet Müdürlüğü Lojistik Müdürlüğü Yeni 

Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 Merkez/ARTVĠN 

adresinden teslim alınacaktır. 

6 - Mübadelenin; 

a) Yapılacağı yer : Artvin Ġl Emniyet Müdürlüğü Polisevi ġube 

Müdürlüğü Gaffar Okkan Toplantı Salonu Yeni 

Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 Merkez/ARTVĠN 

b) Tarihi ve saati : 01/06/2017 günü saat: 10:00 

7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından  

    Belirlenen Tahmini Bedel : 292.970,00 TL (ĠkiYüzDoksanĠkiBinDokuzYüz 

YetmiĢ TL) 

8 - Ġdare Tarafından Alınacak Malın/ 

     Malların Tahmini Bedeli : 294.020,00 (ĠkiYüzDoksanDörtBinYirmi) TL 

9 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢilerin; 

a) Mübadele ġartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Mübadele ġartnamesinde belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3‘ünden (en az 8.820,6-TL) az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki 

teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde; kendisinin, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim ġirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited ġirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

Kollektif ġirket ise ortakların tamamının, Komandit ġirkette Komandite ortakların hepsinin, 

Komanditer ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, Kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir. 

10 - Mübadele, Ģartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

11 - Mübadele Ģartnamesi hazırlanmıĢ olup, mübadele dokümanı Artvin Ġl Emniyet 

Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 Merkez/ARTVĠN adresinde 

görülebilir ve 75,00-TL (YetmiĢBeĢ Türk lirası) karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. 

Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 01/06/2017 günü saat: 10:00‘a kadar Artvin Ġl Emniyet Müdürlüğü Lojistik 

ġube Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 Merkez/ARTVĠN adresine verilecektir. 

13 - Mübadele iĢlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 

açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 

gerçekleĢtirilir. 

14 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak, sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 

16 - Ġlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 

16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK taĢıtlar ve hurda malzemeler Artvin Ġl 

Emniyet Lojistik ġube Müdürlüğü Yeni Mah. Edip Dinç Sk. No: 1 Merkez/ARTVĠN adresinde 

görülebilir. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim 

günüdür. 

18 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4392/1-1 
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MADENĠ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız ihtiyacı olan madeni yağ temini ihalesi Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ.Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/231778 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü-ġekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 

2 - Ġhale konusu Hizmetin 

a) Adı : Fabrikamız ihtiyacı olan madeni yağ temini  

b) Niteliği ve miktarı : AĢağıdaki tabloda gösterilen malzemenin, Ģartname 

ve sözleĢmede belirtilen Ģartlar dahilinde Fabrikamız 

Malzeme Ambarına teslim edilmek üzere satın 

alınacaktır. 
 

 
ADI EVSAFI ÖLÇÜSÜ EVSAFI MĠKTARI 

1 Petrol Ofisi Sanayi DiĢli Yağı Kg Gravis M68 740 

2 Petrol Ofisi Sanayi DiĢli Yağı Kg Gravis M220 740 

3 Petrol Ofisi Sanayi DiĢli Yağı Kg Gravis M320 740 

4 Petrol Ofisi Sanayi DiĢli Yağı Kg Gravis M460 185 

5 Petrol Ofisi Kap Gres Kg Agrease NO:3 360 

6 Petrol Ofisi Komprosör Oil Kg XT 46 925 

7 Petrol Ofisi Türbin Yağı Kg M68 540 

8 Petrol Ofisi Hidrolik Sistem Yağı Kg HD 46 9000 

9 PO Motor Yağı Kg 15W40 360 

10 Shell Hidrolik Yağı Kg Tellus-S 2 M 46 370 

11 Shell Hidrolik Yağı Kg Gadus S1 V160D2 90 

12 Castrol Molub-Allay Kg 8031/6000 362 

13 Castrol Hyspin Kg AWS 100 370 

14 Sentetik DiĢli Yağı Kğ Mobil Grease XHP 222 40 

15 ġanzıman Yağı Kg Mobil ATF 220 360 
 
3 - Ġhale Konusu malın  
     teslim yeri : Burdur ġeker Fabrikası Malzeme Ambarı 
4 - Ġhale dokümanın görülmesi  
     ve temini : 
a) Ġhale dokümanının görüleceği  
    yer : Burdur ġeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) Ġhale dokümanının satın  
    alınabileceği yer : Burdur ġeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) Ġhale dokümanının satıĢ  
    bedeli (KDV dahil) : TL 100,00 
5 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 
a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur ġeker Fabrikası HaberleĢme ġefliği 
b) Ġhalenin yapılacağı adres : Burdur ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) Ġhale (son teklif verme) tarihi : 01/06/2017 PerĢembe Günü 
d) Ġhale (son teklif verme) saati : Saat 10.00 
6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 
8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4418/1-1 
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PATLATMA HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/233705 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

Adresi : Hipodrom Cad. No: 12    06330 Yenimahalle/ANKARA 

Tel ve faks : Tel (0312) 540 10 00    Faks (0312) 540 16 60 

Elektronik posta adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr. 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin; 

a) Adı : E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü Soma, DeniĢ ve Eynez Açık 

Ocak panolarında Ġdare tarafından hazırlanacak delikler 

için gerekli patlayıcı maddelerin ve malzemelerin temini, 

hazırlanması, nakli, deliklere Ģarj edilmesi, sıkılanması ve 

patlatılması. 

b) (Fiziki) Miktarı ve Türü : 2.200 ton Anfo, 300 ton Emülsiyon, Jel Bulamaç (Slurry) 

Tip Patlayıcı 

c) Yapılacağı yer : TKĠ EGE Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi Müdürlüğü 

Soma/MANĠSA 

d) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) 

takvim günü içinde yer teslimi yapılacak olup, yer 

teslimini müteakip 60 (altmıĢ) gün içinde iĢe 

baĢlanacaktır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 

525 (beĢyüzyirmibeĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : T.K.Ġ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12   

06330 Yenimahalle Ankara (Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı 

Toplantı Salonu Kat: 2) 

4 - Ġhale Tarih ve Saati : 15.06.2017 14.00 

5 - Ġhale Dokümanının Görülmesi ve temini: 

a) Ġhale dokümanı TKĠ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire BaĢkanlığı Kat: 11 Oda 

No: 1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 

bedeli karĢılığı temin edilir. 

b) Ġhale dokümanı bedeli 100,-TL (KDV dahil) dir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname 

satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKĠ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve 

ArĢiv ġefliğine verilebileceği gibi Ġadeli - Taahhütlü Posta vasıtasıyla‘da gönderilebilir. 

Ġhale (son teklif verme) saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında 

geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden 

az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 

90 takvim günü olmalıdır. 

9 - Ġdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve Ġhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabii değildir. 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 4408/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI CARASKAL 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2  

ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)  -  Fax: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@ taskomuru.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu iĢin nev‘i  Malzemenin Cinsi:  Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  Basınçlı Havalı Caraskal 2 KALEM 

   (12 Adet) 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü Makine 

ve Ġkmal Daire BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri 

ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarı 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen teslim 

limanı 

c) Teslim tarihi  : Yerli yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe baĢlama 

talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasını 

müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 21.06.2017 ÇarĢamba saat 15:00 

c) Dosya no : 33–TTK/ 1533 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

ğ) Firmalar teklif ettikleri caraskal tipleri için GRUP-I (metan) ortamında kullanıma 

uygun olduğu belirtilen ATEX Belgesini (AB Uygunluk Beyanı + Akredite KuruluĢ Belgesi) 

Ġdari ġartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.  

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi,  

i) ġartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,  

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(AĢkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 70,00 TL karĢılığı 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 21.06.2017 ÇarĢamba saat 15.00‘e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 4442/1-1 
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100 ADET KIYAFET TOPLAMA KUTUSU SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı Birimi Açıklama 

1 Kıyafet Toplama Kutusu 100 Adet Teknik ġartnamesine Göre 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karĢılamak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen 1 kalem 

―KIYAFET TOPLAMA KUTUSU‖ ―kapalı zarfla teklif alınmak ve aynı gün açık eksiltme 

yapılmak sureti‖ ile satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri her bir malzeme için teklif edilen fiyatın en az %3‘ü 

nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġdari ve teknik Ģartname/ teknik çizime www.kizilay.org.tr /ihale ilanları adresinden 

ulaĢılabilecek ve temin edilebilecektir. 

4 - Firmaların kapalı tekliflerini ve ihaleye giriĢ evraklarınızı idari Ģartnamede belirtildiği 

Ģekilde en geç 08 HAZĠRAN 2017 günü saat 11:00‘a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 

1. Sok. No: 32 Kızılay/ANKARA adresindeki Evrak birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale 08 HAZĠRAN 2017 tarih ve saat 14:30‘da Türk Kızılayı Cad. No:6 

Etimesgut/ANKARA adresindeki YerleĢim Sistemler/Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 

 4387/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak Ġçin Gerekli Ġlkeler ve BaĢvuru Ölçütlerinde öngörülen koĢulları sağlamıĢ olmak Ģartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere)  

Profesör kadrosuna baĢvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe 

ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiĢlerini, öğrenim durumlarını gösterir 

belgeleri, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan (Profesör 6 takım) dosyalarını vermeleri 

gerekmektedir.  

1 - BaĢvurular ilanın Resmi Gazete‘de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaĢılabilir. 

 

FAKÜLTE ANABĠLĠM DALI KADRO ÜNVANI ADEDĠ 

Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi Prof. Dr. 1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr. 1 

 4407/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:  

UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) BaĢkanlığında çalıĢtırılmak üzere, 9. dereceli, toplam 4 

(dört) Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır.  

SINAV KILAVUZU 

GiriĢ sınavı sadece sözlü sınav Ģeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan 

adaylar ile sınavın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK BaĢkanlığının (www.yok.gov.tr) 

internet sayfasında, sözlü sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca 

sınava giriĢ belgesi düzenlenmeyecektir. 
 

Alanı Kadro Adedi Mezun Olunan Alan/Bölüm Sınav Türü ve Puanlar 

Hukuk 4 Hukuk Fakültesi KPSS-P79 
 

SINAVA BAġVURU ġARTLARI 

1) 2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki 

tabloda yer alan uzmanlık alanının karĢısında belirtilen puan türüne göre asgari 80 puana sahip 

olmak.  

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm 

veya bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya 

yurtdıĢındaki bölümlerden birini bitirmiĢ olmak. 

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak. 

4) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaĢını doldurmamıĢ 

olmak.(01 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuĢ olanlar baĢvurabilir.)  

5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile 

vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak. 

BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER, ġEKLĠ VE YERĠ: 

2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 (yüz) puan 

üzerinden 80 (seksen) ve daha yüksek puan alarak baĢarılı olan adaylardan, BaĢkanlığımızdan 

görev talebinde bulunacakların, elektronik ortamda doldurulacak EK-1 Yükseköğretim Kurulu 

Uzman Yardımcılığı YarıĢma Sınavı BaĢvuru Formu (son 6 ay içinde çekilmiĢ vesikalık fotoğraf 

yapıĢtırılmak suretiyle) ile birlikte aĢağıda yer alan belgeleri 15 Haziran-30 Haziran 2017 tarihleri 

arasında Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı (Personel Dairesi BaĢkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 

1600.Cadde No: 1 06539 Bilkent/ANKARA adresine Ģahsen, elden, posta (iadeli taahhütlü) veya 

kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.  

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle son baĢvuru tarihinden sonra BaĢkanlığımıza 

giriĢi yapılan evraklar ile eksik ve imzasız belge ibraz edenlerin baĢvuruları kabul edilmeyecektir. 

a) Kimlik fotokopisi 

b) Diploma, öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesinin fotokopisi 

c) KPSS sonuç belgesinin kontrol kodlu bilgisayar çıktısı. 

d) Adayın özgeçmiĢi. 

SÖZLÜ SINAV: 

Müracaat Ģartlarını taĢıyan adaylar, yukarıdaki tabloda yer alan her bir alan kendi içinde 

olmak üzere, KPSS puanına göre en yüksek puandan baĢlayarak sıralanır. Yukardaki tabloda yer 

alan her bir alanda ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday, sözlü sınava girmeye hak 

kazanır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler. 
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Sözlü sınavda adaylar, 

a) Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Genel Kültür, Genel Yetenek, Anayasa 

Hukuku, Ġdare Hukuku, Ġdari TeĢkilat, Avrupa Birliği Hukuku, Yükseköğretim Mevzuatı (T.C. 

Anayasası‘nın ilgili hükümleri, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar) konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

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

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilir. 

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 

(elli) puan, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10‘ar (onar) puan üzerinden 

değerlendirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu BaĢkan ve üyelerinin 

100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiĢ) olması 

Ģarttır.  

Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, ĠLANI VE SONUÇLARA ĠTĠRAZ 

Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan baĢlanarak atama yapılacak kadro 

sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan 

adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için 

müktesep hak veya herhangi bir öncelik teĢkil etmez. 

Sınav puanlarının eĢitliği halinde sırasıyla; KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday 

sıralamada üstte yer alır. 

Sınav sonuçlarının ilânını takip eden 5 (beĢ) iĢ günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. 

Ġtirazlar Komisyonca en geç 10 (on) iĢ günü içinde karara bağlanır. 

UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA 

Sınavda baĢarılı olan adaylar; 

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı 

beyanını, 

b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını, 

c) Erkek adaylar için askerlikle iliĢiği olmadığına dair yazılı beyanını, 

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını, 

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeĢ) gün içerisinde 

Personel Dairesi BaĢkanlığına teslim ederler. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları 

yapılmaz. Atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve 

haklarında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Sınavı kazananların atama iĢlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi 

içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

 Sınavda baĢarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve baĢlamayanlar, ataması yapılıp da 

herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama Ģartlarını taĢımadığı anlaĢılanların yerlerine 

yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır. 

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ:  

Telefon  : (312) 298 75 68-70-71 

Not 1 : Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Uzman Yardımcılığı GiriĢ Sınavına 

iliĢkin gerekli görülen bilgilendirmeler, BaĢkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden ilgililere 

duyurulacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 4311/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.00/753 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017 - 179 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2017 - 4294 SAMSUN 

Sinop Ġli, Merkez Ġlçe, Bostancılı Köyü, KıĢlaburnu Mevkii 122 ada, 611 ve 17 parsel, 

160 ada 2,3,4 parsel ve 161 ada 1,2,3 nolu parsellerde kalan alanın tesciline iliĢkin,Sinop Valiliği 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün24.01.2017 tarih ve 256 sayılı yazısı,06.03.2017 tarih ve 519 

sayılı yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Sinop Valiliği Çevre ve ġehircilik 

Ġl Müdürlüğünün 24.03.2017 tarih ve 945 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 13.04.2017 tarih ve171sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez Ġlçe, Bostancılı Köyü, KıĢlaburnu Mevkii 122 ada, 611 ve 17 parsel, 

160 ada 2,3,4 parsel ve 161 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde kalan alanın 2863 sayılı yasanın 

6.maddesi kapsamında kaldığı anlaĢıldığından, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, sit sınırının 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar 

doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fiĢinin uygun olduğuna,3. derece arkeolojik sit alanında 

koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - kullanma Ģartları 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) 3. 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 

 52.07/40 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017-179 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2017-4292 SAMSUN 

Ordu Ġli, Mesudiye Ġlçesi, Üçyol Mahallesi, Ġsmihan Pınarı Mevkiinde tespit edilen 

höyüğün tesciline iliĢkin, Ordu Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü‘nün 

19.10.2016 tarih ve 648 sayılı, 01.11.2016 tarih ve 682 sayılı yazıları, 02.03.2017 tarih ve 399 

sayılı yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve 299 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge 

Müdürlüğünün 27.03.2017 tarih ve 88823 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 7.Bölge 

Müdürlüğünün 19.04.2017 tarih ve 265990 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 12.04.2017 tarih ve166 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ordu Ġli, Mesudiye Ġlçesi, Üçyol Mahallesi, Ġsmihan Pınarı Mevkiinde tespit edilen 

höyüğün 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaĢıldığından, ekte koordinatları 

verilen alanın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/25000 ölçekli 

haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil 

fiĢinin uygun olduğuna,1. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya 

kadar koruma - kullanma Ģartları 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) 1. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna, höyükte 

açılan kaçak kazı çukurlarının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği anlaĢıldığından 

ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılabileceğine, söz konusu alanda kaçak kazı 

yaparak tahribata sebebiyet verenler hakkında yasal soruĢturma açılması ve sonucundan Samsun 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, söz konusu sit alanı 

içerisinde kaçak kazıların önlenmesine yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kurumlarca 

alınması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.07/33 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017-179 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2017-4309 SAMSUN 

Sinop Ġli, Saraydüzü Ġlçesi, Çorman Köyü, Karaçalı Mevkii tapulama harici alanda tespit 

edilen antik yerleĢim alanının tescil değerlendirmesine iliĢkin,Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün10.02.2017 tarih ve 466 sayılı yazısı,20.02.2017 tarih ve 336 sayılı yazımız ile 

kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge 

Müdürlüğünün 28.02.2017 tarih ve 58874 sayılı,Sinop Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 03.03.2017 tarih ve 757 sayılı, Sinop Ġl Özel Ġdaresi Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğünün 20.03.2017 tarih ve 3098 sayılı,Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 7.Bölge 

Müdürlüğünün 05.04.2017 tarih ve 227870 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 13.04.2017 tarih ve168sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Saraydüzü Ġlçesi, Çorman Köyü, Karaçalı Mevkii tapulama harici alanda tespit 

edilen antik yerleĢim alanının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaĢıldığından, 

3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/2000 ölçekli haritada 

iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fiĢinin 

uygun olduğuna,3. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar 

koruma - kullanma Ģartları 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) 3. 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 

 05.00/813 

Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2017-181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.04.2017-4359 SAMSUN 

Amasya Ġli, Merkez, Hatuniye Mahallesinde bulunan, 2A kentsel sit alanı içinde kalan, 

tescilli yapı parseline cephe veren parsel konumundaki özel mülkiyete ait 449 ada, 12 parselde 

bulunan tescilsiz taĢınmazın yıkım talebine iliĢkin Amasya Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü‘nün 18.01.2017 tarih ve E.422 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuzun 23.02.2017 tarih 

ve 4161 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanının 

06.04.2017 tarih ve 165 sayılı Dosya Ġnceleme Raporu okundu dosyası ve ekleri incelendi yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Amasya Ġli, Merkez, Hatuniye Mahallesi, 449 ada, 12 parselde bulunan, 2A kentsel sit 

alanı içinde kalan taĢınmazın, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında ‗‘Korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‘‘ olarak 

tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, yıkım talebinin ise Rölövenin 

hazırlanıp Kurulumuza sunulduktan sonra değerlendirilebileceğine karar verildi. 

 4348/1-1 

————— 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.04/61 

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2017-179 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.04.2017-4313 SAMSUN 

Sinop Ġli, Erfelek Ġlçesi, Kınık Mahallesi 70 ada, 1,2,3,4,5nolu parsellerde tespit edilen 

tümülüsün tesciline iliĢkin, Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün07.02.2017 tarih ve 

404 sayılı yazısı,23.02.2017 tarih ve 356 sayılı yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza 

cevaben, Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğünün 03.03.2017 tarih ve 64178 

sayılı,Sinop Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 08.03.2017 tarih ve 798 sayılı, Sinop Ġl 

Özel Ġdaresi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün 20.03.2017 tarih ve 3098 sayılı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 04.04.2017 tarih ve 411112 sayılı, 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 7.Bölge Müdürlüğünün 11.04.2017 tarih ve 243087 sayılı 

yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 

13.04.2017 tarih ve169sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Erfelek Ġlçesi, Kınık Mahallesi 70 ada, 1,2,3,4,5nolu parsellerde tespit edilen 

tümülüsün2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaĢıldığından, 1. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/25000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve 

belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fiĢinin uygun olduğuna,70 ada, 

1,2,3,4,5 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 1.derece arkeolojik sit alanı olduğuna 

dair Ģerh konulması gerektiğine, 1. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı 

yapılıncaya kadar koruma - kullanma Ģartları 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) 1. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna, karar verildi.  4349/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR  

 16.06.124 

Toplantı Tarihi ve No : 17.02.2017 / 291 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.02.2017 / 6671 BURSA 

Bursa ili, Ġznik ilçesinde, Elbeyli mahallesinde, Ġznik-Elbeyli Kült Alanı 1. ve 2.derece 

Arkeolojik sit alanıyla iliĢkili olarak Kurulumuzun 26.03.2015/4233 sayılı kararı gereğince 

yürütülen sulama tesisi rehabilitasyon projesinin uygulaması sırasında, sit alanı dıĢarısında ortaya 

çıkartılan mezar odasına iliĢkin Bursa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18.11.2016 gün 

ve 4121 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 15.02.2017 gün ve 783 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Bursa ili, Ġznik ilçesinde, Elbeyli mahallesinde, Ġznik-Elbeyli Kült Alanı 1. ve 2.derece 

Arkeolojik sit alanıyla iliĢkili olarak Kurulumuzun 26.03.2015/4233 sayılı kararı gereğince Ġznik 

Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde yürütülen sulama tesisi rehabilitasyon projesinin 

uygulaması sırasında, sit alanı dıĢarısında ortaya çıkartılan mezar odasının bulunduğu alanın, 

Ġznik Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen Ģekilde 2.derece Arkeolojik sit alanına alınmasına 

yönelik sınır değiĢikliğinin K.T.V.K.Y.K.‘nun 05.11.1999/658 sayılı Ġlke Kararı dikkate alınarak 

uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 16.02.2 

Toplantı Tarihi ve No : 30.03.2017 / 296 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.03.2017 / 6732 BURSA 

Bursa Ġli, Gemlik Ġlçesinde, Osmaniye mahallesindeki özel mülkiyete ait 82 ada-152 ve 

189 parsellerin 2.derece Arkeolojik sit alanı dıĢına çıkartılması nedeniyle koordinat değerlerinin 

elde edilmesine yönelik sayısallaĢtırma çalıĢmasının değerlendirilmesine iliĢkin Gemlik Belediye 

BaĢkanlığının 16.02.2017 gün ve 3154 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 28.03.2017 gün ve 1576 sayılı 

raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Bursa Ġli, Gemlik Ġlçesinde, Osmaniye mahallesindeki özel mülkiyete ait 82 ada-152 ve 

189 parsellerin 2.derece Arkeolojik sit alanı dıĢına çıkartılmasına iliĢkin Kurulumuzun 

08.12.2016/6436 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan sit sınırlarının koordinat değerlerinin elde 

edilmesine yönelik sayısallaĢtırma çalıĢmasının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 10.11.30 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017 / 297 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2017 / 6791 BURSA 

Balıkesir ili, Ġvrindi ilçesi, Büyükyenice ve Ġkizce mahallelerinde Balıkesir Müzesi 

Müdürlüğü Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleĢtirilen inceleme ve tespit 

çalıĢmasına iliĢkin Balıkesir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.12.2016 tarih ve 5051 

sayılı yazısı ile Müdürlüğün 27.03.2017 gün ve 1559 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Balıkesir ili, Ġvrindi ilçesi, Büyükyenice ve Ġkizce mahallelerinde Balıkesir Müzesi 

Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleĢtirilen inceleme ve tespit çalıĢmasında, Asartepe 

mevkiinde bir sarnıca ait olduğu anlaĢılan kalıntılar tespit edilen orman vasfındaki Büyükyenice 

mahallesi 185 ada-139 parsel ve Ġkizce mahallesi 101 ada-1 parsel içerisindeki, kararımız eki 

paftada sınırları iĢaretli sahanın önerilen Ģekilde, 2863 sayılı Kanunun gereğince ve 

K.T.V.K.Y.K.‘nun 05.11.1999/658 sayılı Ġlke Kararı dikkate alınarak 1. Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 10.04.35 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017 / 297 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2017 / 6776 BURSA 

Balıkesir ili, Bigadiç ilçesi, ÇavuĢ mahallesinde Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları 

tarafından gerçekleĢtirilen inceleme ve tespit çalıĢmasına iliĢkin Balıkesir Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 06.12.2016 tarih ve 5067 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 27.03.2017 gün ve 

1560 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Balıkesir ili, Bigadiç ilçesi, ÇavuĢ mahallesinde Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları 

tarafından gerçekleĢtirilen inceleme ve tespit çalıĢmasında, Tabakhane mevkiinde Roma ve 

Bizans dönemlerine tarihlenen kap ve kiremit parçaları tespit edilen ve küçük bir yerleĢim veya 

nekropol alanı olabileceği düĢünülen 19 ada- 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36 ve 37 

parseller ile 23 ada-29, 30, 31, 32, 80 ve 87 parseller ve 25 ada-23 ve 26 parselleri kapsayan, 

kararımız eki paftada sınırları iĢaretli sahanın önerilen Ģekilde, 2863 sayılı Kanun gereğince ve 

K.T.V.K.Y.K.‘nun 05.11.1999/658 sayılı Ġlke Kararı dikkate alınarak 3.Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescil edilmesine karar verildi. 



15 Mayıs 2017 – Sayı : 30067 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

 
 4353/1-1 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2017 – Sayı : 30067 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 10.00.502 

Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2017 / 298 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.04.2017 / 6808 BURSA 

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Akarsu mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1816 

parsel ve çevresine yönelik olarak Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından 

gerçekleĢtirilen inceleme ve tespit çalıĢmasına iliĢkin Balıkesir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 13.12.2016 tarih ve 5177 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 28.03.2017 gün ve 1575 

sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Akarsu mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1816 

parsel ve çevresine yönelik olarak Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları tarafından 

gerçekleĢtirilen inceleme ve tespit çalıĢmasında, Roma ve Bizans dönemlerine ait seramik 

parçalarına rastlanılan 122, 123, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 

1822, 1823, 1824, 1825 parsellerin bulunduğu kararımız eki paftada sınırları iĢaretli sahanın 

önerilen Ģekilde, 2863 sayılı Kanunun gereğince ve K.T.V.K.Y.K.‘nun 05.11.1999/658 sayılı Ġlke 

Kararı dikkate alınarak 3.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, 

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1816 parselin satıĢ talebinin, 2863 Sayılı Kanunun 13 ve 

14 üncü Maddeleri Gereğince Yürütülen ĠĢlemlere ĠliĢkin Yönerge doğrultusunda baĢvuru 

yapıldıktan sonra değerlendirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

I 

 10.04.34 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017 / 297 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2017 / 6777 BURSA 

Balıkesir ili, Bigadiç ilçesi, Abacı mahallesinde Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları 

tarafından gerçekleĢtirilen inceleme ve tespit çalıĢmasına iliĢkin Balıkesir Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 05.12.2016 tarih ve 5043 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 27.03.2017 gün ve 

1565 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Balıkesir ili, Bigadiç ilçesi, Abacı mahallesinde Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları 

tarafından gerçekleĢtirilen inceleme ve tespit çalıĢmasında, Höyükduvarı mevkiinde Roma 

dönemine tarihlenen kap parçaları tespit edilen ve küçük bir yerleĢim veya nekropol alanı 

olabileceği düĢünülen 367 ada- 1,2 3, 5, 6 ve 8 parselleri kapsayan, kararımız eki paftada sınırları 

iĢaretli sahanın önerilen Ģekilde, 2863 sayılı Kanun gereğince ve K.T.V.K.Y.K.‘nun 

05.11.1999/658 sayılı Ġlke Kararı dikkate alınarak 3.derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 10.02.25 

Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2017 / 297 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.03.2017 / 6786 BURSA 

Balıkesir ili, Balya ilçesi, Ilıca mahallesinde Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları 

tarafından gerçekleĢtirilen inceleme ve tespit çalıĢmasına iliĢkin Balıkesir Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 17.10.2016 tarih ve 4379 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 27.03.2017 gün ve 

1566 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Balıkesir ili, Balya ilçesi, Ilıca mahallesinde Balıkesir Müzesi Müdürlüğü uzmanları 

tarafından gerçekleĢtirilen inceleme ve tespit çalıĢmasında, kaçak kazı çukuru içerisinde 

belirlenen dromoslu mezar odasının bulunduğu 103 ada-212 parseldeki Devlet Ormanı 

içerisindeki kararımız eki paftada sınırları iĢaretli sahanın önerilen Ģekilde, 2863 sayılı Kanunun 

gereğince ve K.T.V.K.Y.K.‘nun 05.11.1999/658 sayılı Ġlke Kararı dikkate alınarak 1.Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, 

Kaçak kazıyla ilgili olarak gerekli yasal soruĢturmanın gerçekleĢtirilerek sonucundan 

Kurulumuza bilgi verilmesine; 

Kaçak kazı çukurunun Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasında sakınca 

bulunmadığına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında

Yönetmelik
— Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Atılım Üniversitesi Teşkilat ve İşleyişine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

TEBLİĞ
— Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin

Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


