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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işle-

timi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kay-

naklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini

en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım,

bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlenmesidir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında

kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis ile işletmelerde iç mekan-

larda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre

gürültülerinin ve yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve

servis ekipmanlarının gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına

alınmasına yönelik önlemlere ilişkin temel kuralları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans

Yönetmeliğine göre işletme ve tesislere verilecek çevre izin veya lisans belgesi kapsamında

binaların içinde gürültü kirliliği değerlendirmesi yapılması, işletmelerin denetlenmesi ve her

türlü idari yaptırım uygulamalarını,

b) 28/7/2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü

ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile 22/8/2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

hükümlerine göre yapılan uygulamaları,

c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin

maruz kaldığı gürültüyle ilgili uygulamaları,

ç) Konferans, konser, sinema ve tiyatro salonu gibi özel kullanımların salon akustiği

tasarımı konularını ve hesaplarını,

kapsamaz.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri; iyileştirme ve yenileme nedeniyle mevcut yapılardan,

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, kullanım amacı kısmen veya tamamen değiştiril-

mek istenen bina ve tesislerin değerlendirilmesinde ve esaslı onarım ve tadilat projelerinde de

uygulanır.

(4) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda gerekli yapısal ön-

lemler, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görüşü alınarak binanın özelliğini etki-

lemeyecek biçimde uygulanır.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                31 Mayıs 2017 – Sayı : 30082



(5) Türk Silahlı Kuvvetlerince kullanılan ve yeni yapılacak veya yaptırılacak yapı, bina

ve tesislerin gürültüden korunmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığınca; ceza

infaz kurumu olarak kullanılan yapı, bina ve tesislerin gürültüden korunmasına ilişkin usul ve

esaslar Adalet Bakanlığınca bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak belirlenir.

(6) Mevcut kamu binalarında, gürültünün önlenmesi bakımından gerekli ölçüm ve test-

lerin yapılmasından ve akustik koşulların iyileştirilmesinden, sağlanacak ses yalıtım düzeyinin

belirlenmesinden, bu Yönetmelik hükümleri ve asgari yalıtım düzeyleri esas alınarak yetkili

idaresi sorumludur.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 14 üncü

maddesi, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve

3194 sayılı İmar Kanununun 38 inci ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) A - ağırlıklı ses basınç düzeyi (dBA): İnsan işitme sisteminin düşük basınçlı seslere

karşı en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekanslara daha fazla ağırlık veren ve gürültüden

olan etkilenmeyi belirleyen ve gürültü kontrolünde yaygın olarak kullanılan A-ağırlık şebekesi

yardımıyla elde edilen tek sayılı bir ses düzeyi birimini,

b) Ağırlıklı darbe sesi yalıtımı iyileştirme indeksi (ΔLw): 1/3 oktav bantlarda belirlenen

darbe sesi yalıtımı iyileştirme indeksi ΔL’nin bir referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı

değerini,

c) Ağırlıklı ses azaltma indeksleri (Rw, R'
w): Yapı elemanlarının yalıtım performanslarını

belirtmek üzere elemanın ses azaltım indeks veya görünür ses azaltım indeksi değerlerinden,

bir referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı yalıtım göstergelerini,

ç) Ağırlıklı ses azaltma iyileştirme indeksi (ΔRw):1/3 oktav bantlarda belirlenen ses

azaltma iyileştirme indeksi ΔR’nin, bir referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı değerini,

d) Agı̆rlıklı ses yutuculuk kat sayısı (αw): Ses yutuculuğunun frekansa bağlı değerlerinin,

bir referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı değerini,

e) Ağırlıklı standardize edilmiş cephe düzeyi farkı (D2m,nT,w): Cephenin 2 metre önünde

mevcut trafik gürültüsü veya özel bir ses verici kaynak yardımıyla ölçülen ses basınç düzeyi

ile alıcı odadaki ses basınç düzeyi arasındaki farkın, alıcı odasındaki reverberasyon süresine

göre düzeltilmiş değerinden bir referans eğri kullanılarak elde edilen tek sayılı yalıtım göster-

gesini,

f) Ağırlıklı standardize edilmiş darbe sesi basınç düzeyi (L'
nT,w): Alan ölçümlerinde alıcı

odasında ölçülmüş ve hesaplanmış darbe sesi basınç düzeyinin, alıcı odasının reverberasyon

süresine bağlı bir düzeltme terimi kullanılarak azaltılmış spektral değerinden bir referans eğri

kullanılarak elde edilen tek sayılı yalıtım göstergesini,

g) Ağırlıklı standardize edilmiş düzey farkı (DnT,w):Bitişik iki odadan birisinde bir veya

daha fazla ses kaynağı tarafından üretilen hava doğuşlu sesin her iki odada oluşturduğu ses ba-
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sınç düzeylerinin yer ve zaman ortalamaları arasındaki farkın, alıcı odanın reverberasyon sü-

resine göre düzeltilerek elde edilen spektral değerinden bir referans eğri kullanılarak elde edilen

tek sayılı yalıtım göstergesini,

ğ) Akustik: Ses dalgalarının oluşumu, yayılması, ses kaynakları, işitme-algılama-etki-

lenme, ölçüm, kontrol teknolojileri gibi konuları inceleyen ve uygulama olanaklarını araştıran

bilim dalını,

h) Akustik performans belgesi: Bu Yönetmeliğe göre tüm gürültüye karşı hassas binalar

veya içindeki bağımsız birimler için yapılacak akustik testler sonucunda akustik performans

sınıfını gösteren belgeyi, 

ı) Akustik performans sınıfı: Binalarda ve içindeki bağımsız birimlerde iç gürültü dü-

zeylerine, yapı elemanlarının yalıtım değerlerine, tesisat ve servis ekipmanlarından kaynakla-

nan iç gürültü düzeylerine ve reverberasyon zamanlarına bağlı olarak bir bağımsız birim veya

binanın tümü için yapılan değerlendirme ile ortaya konulan; A, B, C, D, E veya F şeklinde

ifade edilebilen derecelendirme sistemini (A, en yüksek performansı; F, en düşük performansı

gösterir),

i) Akustik proje: Bu Yönetmelik hükümleri kullanılarak hazırlanan akustik proje ve de-

tay çizimlerini, anahtar paftaları, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını

içeren proje dökümanlarını,

j) Alıcı odası: Bir ses yalıtımı ölçümünde sesin iletildiği ve alıcı mikrofonların konum-

landığı odayı,

k) Arka plan gürültüsü (binalar için): Bir çevrede veya kapalı mekanda incelenen gü-

rültü kaynağı faaliyette değil iken aynı konum ve koşulda ölçülen geriye kalan toplam sesi,

l) Arka plan gürültüsüne göre düzeltme: Bir çevrede veya kapalı mekanda gerçek kay-

nak değerinin; ölçülmüş toplam değerden arka plan gürültüsünün logaritmik çıkarma işlemiyle

bulunması işlemini,

m) Bağımsız birim: 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre, bir

binanın ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli ve bağımsız mülkiyete konu olan bölü-

münü,

n) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, 

o) Belirsizlik değeri: Ölçülen büyüklüğün gerçek değer etrafında bulunabileceği aralığı

tanımlayan tahmini değeri (ölçüm kalitesinin ve ölçüm sonuçlarının güvenilirliğinin göstergesi), 

ö) Bina akustiği: Binaların yakın çevresi, binalar içindeki mekanların iç akustiği ve

yapı elemanları ile her türlü mekanik ve elektriksel sistemlerin meydana getirdiği gürültü so-

runlarını inceleyen; zararlı seslerin engellenmesini amaçlayan ve reverberasyon süresini de içi-

ne alan akustik biliminin alt bilim dalını,

p) Bina akustiği uzmanı: Bu Yönetmelikte öngörülen bina akustiği konusunda rapor ve

akustik proje hazırlama, yapım sırasında değerlendirme, uygulama sonrasında ölçümlerle so-

nuçların ortaya konulması gibi hizmetleri gerçekleştirenleri,

r) Bölme elemanı: Kaynak ve alıcı odasını ayıran, kapı ve pencere gibi bileşenleri de

içerebilen duvar gibi düşey yapı elemanları ile döşeme, çatı gibi yapı elemanlarını,
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s) C - Ağırlıklı ses basınç düzeyi (dBC): 35 Hz'e kadar alçak frekans seslerine sahip

gürültülerin değerlendirilmesinde kullanılan ve C ağırlık şebekesi yardımıyla elde edilen tek

sayılı ses düzeyi birimini, 

ş) Çevresel gürültü veya dış gürültü: Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu tra-

fiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, rüzgar türbinleri, açık alanda kullanılan makina ve

donatım, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri işletmeler ile

rekreasyon alanları ve eğlence yerleri, lunapark, çocuk oyun alanları, spor alanları ve insan et-

kinlikleri sırasında oluşan zararlı veya istenmeyen hava doğuşlu sesleri,

t) Darbe sesi: İki kütlenin birbirine çarpması veya kapı çarpması, ayak sesi, eşya çekil-

mesi, sürtünmesi gibi doğrudan katı ortamda, örneğin döşemede ortaya çıkan, bina taşıyıcı sis-

temine ve yapı elemanlarına iletilen, dolayısıyla katı ortam doğuşlu seslerin üretilmesine neden

olan sesleri, 

u) Darbe sesi basınç düzeyi (Li): Darbe sesi yalıtımı ölçülecek döşemenin standart darbe

sesi kaynağı tarafından uyarılması sırasında, alıcı odasında 1/3 oktav bantlarından birinde çeşitli

mikrofon konumlarına göre enerji ortalaması alınmış ses basınç düzeyini, 

ü) Darbe sesi yalıtımı: Üst kat döşemesine konumlandırılmış adım sesini modelleyen

standart darbe sesi kaynağının çalışması durumunda, alt odada ölçülen ses basınç düzeyinden

elde edilmiş, alıcı odasının akustik koşullarını da hesaba katan spektral veya tek sayılı yalıtım

göstergesi değerini,

v) Darbe sesi yalıtımı iyileştirme indeksi (ΔL): Laboratuvarda yapılan ölçümlerde bir

yapı elemanının darbe seslerine karşı yalıtım değerini arttırmakta kullanılan bir ek katmanın

performansını belirtmekte kullanılan ve bir referans döşemenin katmanlı ve katmansız durum-

larında 1/3 oktav bantlarda ölçülen normalize edilmiş darbe sesi basınç düzeyleri arasındaki

farkı gösteren birimini,

y) Desibel (dB): Ölçülen seslerin güç, şiddet ve basınçlarının, işitilebilen en hafif ses

referans alınarak, bu referans değere göre karşılaştırılması ile elde edilen sonucun logaritmik

olarak verildiği “düzey”in birimini, 

z) Dış yapı elemanları: Bina dışı gürültü kaynaklarına ve diğer çevresel etkenlere maruz

kalan, bir dış ortamla iç ortamı ayıran; kapı, pencere gibi bileşenleri de içerebilen dış duvar,

giydirme cephe, çatı, teras ve altı açık döşemeleri belirten bina kabuğu elemanlarını,

aa) Doğrudan iletim: Bir yapı elemanına gelen seslerin elemanın titreşimi ile katı ortam

doğuşlu olarak veya eleman üzerindeki yarıklar, panjurlar ve havalandırma üniteleri gibi boş-

luklar ile hava doğuşlu olarak elemanın arkasına iletilmesini,

bb) Dolaylı veya yanal iletim: Bir alıcı odasına bitişik odadan bölme elemanı aracılığı

ile dış yapı elemanından doğrudan iletilen seslerin dışında, bu elemanlara bitişik olan yan du-

varlar, tavan, döşeme gibi diğer elemanlar ile sesin iletilmesini,

cc) Döşeme: Bina iç bölümlerini yatay veya eğimli olarak ayıran yapı elemanlarını,

çç) Düzey farkı (D): Bitişik iki odadan birisinde bir veya daha fazla ses kaynağı tara-

fından üretilen hava doğuşlu sesin her iki odada oluşturduğu ses basınç düzeylerinin yer ve za-

man ortalamaları arasındaki ses basınç düzeyi farkını,
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dd) Eğlence yeri: Bir konaklama tesisi bünyesinde veya müstakil olarak faaliyet gös-

teren, müşterinin eğlence ihtiyacını karşılamaya yönelik, ortamında elektronik olarak yüksel-

tilmiş sesler ve canlı müzik bulunan işyerini,

ee) Eşdeğer ses yutuculuk alanı (A): Bir yüzeyin alanı ile yutuculuk katsayısının çar-

pımını, 

ff) Eşdeğer sürekli ses basınç düzeyi (Leq): Belli bir süre içinde ses basınç düzeyleri de-

ğişim gösteren, dalgalı bir gürültünün eşit enerjiye sahip olan sürekli bir sese eşdeğer düzeyini

(A Ağırlıklı ses düzeyi olarak ölçüldüğü zaman LAeq olarak adlandırılır),

gg) En yüksek ses basınç düzeyi (LF,max): Belirli bir ölçüm süresi içinde hızlı tepki zaman

ağırlığı kullanılarak ölçülen ses basınç düzeylerinin her oktav bantta en büyük değerini (A

Ağırlıklı ses düzeyi olarak ölçüldüğü zaman LAF,max olarak adlandırılır), 

ğğ) Frekans: Saf ton ses dalgasının saniyedeki titreşim sayısını,

hh) Frekans spektrumu: Bir gürültünün oktav ve 1/3 oktav bantların her birinde sahip

olduğu ses basınç düzeylerinin frekanslara göre değişiminin grafik üzerinde gösterilmesini,

ıı) Gece düzeyi (Lgece veya Lnight): A ağırlıklı uzun süreli ortalama ses düzeylerinden

elde edilen ve gece saatlerinde tanımlanan, dış çevre gürültülerinin düzeyini belirten gösterge-

yi,

ii) Gündüz-akşam-gece düzeyi (Lgag veya Lden): A ağırlıklı uzun süreli ortalama ses dü-

zeylerinden elde edilen ve dış çevre gürültülerinin düzeyini belirten göstergeyi,

jj) Gürültü değerlendirmesi: Bir gürültü göstergesi kullanılarak gürültünün olumsuz et-

kilerini belirlemek, tahmin etmek veya ölçmek için kullanılan her türlü yöntemi,

kk) Gürültü göstergesi: Gürültünün olumsuz etkisinin tanımlanmasında kullanılan fi-

ziksel bir ölçek olup, ölçüm sonuçlarını belirli ağırlıklar uygulanarak tek bir sayı ile ifade et-

meye yarayan değerlendirme birimlerini,

ll) Gürültü kontrolü: Herhangi bir ses kaynağından yayılan gürültü niteliğine sahip ses-

leri, bu Yönetmelikte öngörülen düzeye indirmek, akustik özelliğini değiştirmek, etki süresini

azaltmak, daha az rahatsız eden bir başka ses ile maskelemek gibi yöntemlerle zararlı etkilerini

tamamen veya kısmen yok etmek için yapılan işlemleri,

mm) Gürültü kontrolü ölçütü veya kriteri (NR): Bir kapalı mekanda mevcut gürültünün

spektral niteliklerini işitme-algılama özelliklerine göre değerlendirmeye yarayan tek sayılı bir

değerlendirme yöntemini,

nn) Gürültü ölçümü: Elektroakustik ölçüm sistemleri yardımıyla dış ve iç çevrelerde

mevcut bir kaynak nedeniyle ortaya çıkan gürültünün veya arka plan gürültüsünün ses basınç

düzeylerini, EK-9’da listelenen ilgili standardında belirtilen yöntem ve cihazlar kullanılarak

ölçülmesi, spektral, zamansal ve istatistiksel olarak analiz edilmesi ve sonuçların raporlanması

işlemini,

oo) Gürültü ölçütü: Bir gürültü göstergesi kullanılarak insan sağlığı, konforu, perfor-

mansı ve iş veriminin olumsuz etkilenmemesi için kabul edilebilecek gürültü düzeylerini çeşitli

kullanımlar için ayrıntılı olarak belirleyen sınır değerleri,

öö) Gürültülülük derecesi: Mekanları gürültü düzeylerine göre sınıflandırmak için kul-

lanılan ve yüksek, orta ve düşük olarak sınıflanan gürültü üretim özelliğini,
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pp) Gürültüye az hassas binalar: İdari ve ticaret binaları, spor tesisleri, terminaller gibi

kullanımları,

rr) Gürültüye çok hassas binalar: Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk

ve yaşlı bakım evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları gibi kullanımları, kültürel tesisler

gibi kullanımları,

ss) Gürültüye hassas binalar: Yataklı hizmet veren konaklama tesisleri, eğitim kurum-

ları, dini tesisler gibi kullanımları, 

şş) Gürültüye hassas olmayan binalar: Otoparklar, garajlar, eğlence yerleri, sanayi tesisleri

gibi kendisi gürültü kaynağı olabilen ve gürültüye karşı hassas olmayan alan ve kullanımları,

tt) Hava doğuşlu ses: Havada bulunan ses kaynağının titreşimi ile hava içinde yayılan

ve uzak mesafelere iletilen sesleri,

uu) Hava doğuşlu ses yalıtımı: Bir yapı elemanına çarpan hava doğuşlu sesin elemanın

arkasına iletildiğinde ortaya çıkan ses azalımından elde edilmiş, alıcı odasının akustik koşul-

larını da hesaba katan spektral veya tek sayılı yalıtım göstergesi değerini, 

üü) Hertz (Hz): Saf ton ses dalgasının saniyedeki titreşim sayısını gösteren birimi,

vv) İç ortam gürültüsü veya iç gürültü: Bina içindeki mekanik ve elektrik tesisat gürül-

tüsü ve her türlü komşuluk gürültüsü kaynaklarından doğan ve mekan içinde bulunan insanları

olumsuz etkileyen, istenmeyen ve zararlı seslerin bütününü,

yy) Katı ortam doğuşlu ses: Bir darbe kaynağının temas ettiği katı ortamı, örneğin yapı

elemanını titreştirmesi sonucu oluşan ve eleman içinde her doğrultuda iletilen, sürekli veya

kesikli sesleri, 

zz) Kaynak odası: Bir ses yalıtımı ölçümünde gürültü kaynağının konumlandığı odayı,

aaa) Komşuluk gürültüsü: Ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültüler olup,

konut içerisinde kişilerin kendi davranış ve alışkanlıklarından ve çeşitli ev araçlarından kay-

naklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, yüksek sesle konuşma, bağırma, çocukların koşma

ve zıplamaları, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo ve elektronik ses

vericilerle yükseltilmiş müzik dinleme, müzik aleti kullanımı, çamaşır, bulaşık, kurutma, dikiş

makinaları, buzdolabı, çöp öğütücü, elektrik süpürgesi gibi ev aletlerini kullanma, evcil hayvan

besleme gibi faaliyetler ile bina içinde yapılacak tadilat gibi işlerden doğan ve ortak alanlarda

merdivenler, koridorlar ve diğerlerinden gelen gürültüleri,

bbb) Kesikli ses: Düzenli veya düzensiz aralıklarla tekrarlanan ve en az 5 sn süren ses-

leri,

ccc) Mekanik titreşim: Bir katı cisme uygulanan bir uyarıcı kuvvetin etkisi altında or-

taya çıkan ve işitme sınırları altında kalan frekanslarda olup, dokunma duyusu olarak algılanan

periyodik titreşimleri,

ççç) Mekanik ve elektrik sistem gürültüsü: Binalarda yapı içinde veya dışında yer alan

her türlü konut klima dış üniteleri, merkezi klima sistemleri ve ekipmanları, sıhhi tesisat ekip-

man ve boruları, asansörler, jeneratörler ve benzeri sistemlerin ürettiği hava doğuşlu ve darbe

seslerini,

ddd) Mimari akustik raporu: Yapı elemanlarının ses yalıtım özellikleri, detayları, ilgili

hesap ve uygulama ilkelerini içeren raporu,
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eee) Oktav bant: Ses basınç düzeyinin frekansa göre değişimini ortaya çıkarmakta ya-

rarlanılan, alt ve üst frekans sınırları birbirinin iki katı olan ve bant genişliği merkez frekansın

% 70’ine eşit olan frekans bandını,

fff) 1/3 Oktav bant: Her oktav bandın 3’e bölünmesi ile daha detaylı analizlere olanak

veren ve bant genişliği merkez frekansın % 23’üne eşit olan frekans bandını,

ggg) Reverberasyon veya çınlama süresi (T): Hacim içinde faaliyette olan bir ses kay-

nağının susmasından itibaren ses basınç seviyesinin 60 dB azalması için geçen süre olup, bir

hacmin akustik özelliğini frekansa bağlı olarak belirleyen ve ses yalıtımının değerlendirilme-

sinde de kullanılan parametreyi,

ğğğ) Servis ekipmanı: Binanın işletimi için gerek duyulan, ısıtma, iklimlendirme, sıhhi

tesisat sistemleri, pompalar, jeneratörler, asansörler, garaj kapıları gibi iç ve dış teknik donatı-

ları,

hhh) Ses azaltım iyileştirme indeksi veya yalıtım iyileştirme indeksi (ΔR): Laboratu-

varda yapılan ölçümlerde bir yapı elemanının hava doğuşlu seslere karşı yalıtım değerini art-

tırmakta kullanılan bir ek katmanın performansını belirtmekte kullanılan ve bir altlık temel

elemana uygulandıktan sonra 1/3 oktav bantlarda ölçülen katmanlı ve katmansız durumlardaki

ses azaltım indeksleri arasındaki farkı gösteren birimi,

ııı) Sınır değer: Bu Yönetmelikte, bir yalıtım veya gürültü göstergesi cinsinden izin ve-

rilen en yüksek ya da en düşük düzeyi,

iii) Ses azaltma indeksi (R): Bir yapı elemanının üzerine gelen ses gücü W1’in, eleman-

dan iletilen ses gücü W2’ye oranının on tabanına göre logaritmasının on katı büyüklüğü olup,

elemanının ses azaltma performansını belirtmekte kullanılan birimi,

jjj) Ses basınç düzeyi (Lp): Ortamda belli bir noktada ölçülen ses basıncının, 20x10-6

Pa veya 20 µPa referans ses basıncına oranının 10 tabanına göre logaritmasının 20 ile çarpıl-

masıyla bulunan ve dB cinsinden belirtilen değeri,

kkk) Ses gücü düzeyi (Lw): Ses kaynağının yaydığı ses gücünün işitilebilir en hafif ses

gücü olan 10-12 Watt referans ses gücüne oranının 10 tabanına göre logaritmasının 10 ile çar-

pılmasıyla bulunan ve dB cinsinden belirtilen değeri,

lll) Ses emisyon değeri: Laboratuvarda veya alanda ilgili standartlara göre ölçülen ses

gücü düzeylerini,

mmm) Spektral düzey: Bir sesin oktav veya 1/3 oktav bantlarının her birinde diğer bir

deyişle, bir gürültünün farklı frekans bileşenlerine ait ağırlıksız ses basınç düzeylerini, 

nnn) Spektrum uyarlama terimleri (Ctr, C, CI, Ctr,50-3150, C50-3150, CI,50-2500): Tek sayılı ya-

lıtım göstergelerinin elde edilmesi için belirli bir standart frekans spektrum eğrisi kullanılarak

oktav veya 1/3 oktav bantlar için TS EN ISO 717-1 ve TS EN ISO 717-2 standartlarına göre

hesaplanan terimleri,

ooo) Standardize edilmiş cephe düzeyi farkı (D2m,nT): Cephenin 2 metre önünde mevcut

trafik gürültüsü veya özel bir ses verici kaynak yardımıyla ölçülen ses basınç düzeyi ile alıcı

odadaki ses basınç düzeyi arasındaki farkın alıcı odasındaki reverberasyon süresine göre dü-

zeltilmiş değerini,
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ööö) Standardize edilmiş darbe ses basınç düzeyi (L'
nT): Alan ölçümlerinde alıcı oda-

sında ölçülmüş ve hesaplanmış darbe sesi basınç düzeyinin, alıcı odasının reverberasyon süre-

sine bağlı bir düzeltme terimi kullanılarak azaltılmış spektral değerini, 

ppp) Standardize edilmiş düzey farkı (DnT): Bitişik iki odadan birisinde bir veya daha

fazla ses kaynağı tarafından üretilen hava doğuşlu sesin her iki odada oluşturduğu ses basınç

düzeylerinin yer ve zaman ortalamaları arasındaki farkın, alıcı odanın reverberasyon süresine

göre düzeltilerek elde edilen spektral değerini,

rrr) Standardize edilmiş eşdeğer sürekli ses basınç düzeyi (Leq,nT): Oktav veya 1/3 oktav

bantlarda referans reverberasyon süresi 0.5 s alınarak standardize edilmiş eşdeğer sürekli ses

basınç düzeyini (A Ağırlıklı ses düzeyi olarak ölçüldüğü zaman LA,eq,nT olarak adlandırılır),

sss) Standardize edilmiş en yüksek ses basınç düzeyi (LF,max,nT): Hızlı tepki zaman ağır-

lığı kullanılarak oktav bantlarda ölçülen en yüksek ses basınç düzeyinin ölçüm yapılan odanın

reverberasyon süresine göre ve referans reverberasyon süresi 0.5 s alınarak standardize edilmiş

değeri (A Ağırlıklı ses düzeyi olarak ölçüldüğü zaman LAF,max,nT olarak adlandırılır),

şşş) Sürekli ses: Belirli bir zaman süresi içinde ses basınç düzeyi sabit, dalgalı veya az

değişken olan sesleri,

ttt) Taşıyıcı Sistem: Binanın taşıyıcı sistemi ve taşıyıcı sisteme ilişkin her türlü eleman

ve bileşeni,

uuu) Tekrarlanabilirlik: Aynı ölçüm yöntemi, aynı gözlemci, aynı ölçme cihazı, aynı

konum, aynı kullanım koşulları, aynı ölçülen büyüklüğe ait kısa zaman aralığında tekrarlanan

ölçüm sonuçları arasındaki uyuşma yakınlığını, 

üüü) Yalıtım göstergesi: Yapı elemanlarının frekanslara göre değişen ses yalıtım per-

formanslarını tek bir sayı ile ifade etmeye yarayan değerlendirme birimlerini,

vvv) Yapı bileşeni: Yapı elemanları üzerinde yer alan, farklı malzeme ve yapıya sahip

kapı, pencere, cam havalandırma ünitesi, kanal açılışları, panjurlar gibi tamamlayıcı elemanları, 

yyy) Yapı elemanı: Bina kabuğunu oluşturan, üzerinde pencere ve kapı gibi yapı bile-

şenlerini de kapsayan dış duvarlar, giydirme cepheler, çatı ve bina içinde taşıyıcı olan veya ol-

mayan yatay ve düşey bölme elemanlarının tümünü,

zzz) Yüzer döşeme: Döşeme kaplaması veya döşeme kaplaması altındaki şap katmanı

gibi tamamlayıcı bileşenler ile döşeme gövdesi ve duvar gövdesi gibi binanın taşıyıcı veya bö-

lücü bileşenleri arasındaki bağlantının yatayda ve düşeyde esnek, basınç dayanımı olan, darbe

sesi yalıtımı katmanı ile kesilmesi yoluyla ses yalıtımı sağlanmış döşeme tipini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Proje ve ruhsat işleri

MADDE 5 – (1) Yeni binaların inşasında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden son-

ra kullanım amacı kısmen veya tamamen değiştirilmek istenen mevcut bina ve tesislerde, esaslı

tadilat projelerinde, kullanım amacına ve mekan özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen

esaslar göz önüne alınır.
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(2) Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, gürültüye karşı önlem bakımından bu

Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje

tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen bina veya binadaki bağımsız birimlerde bu Yönetmelikte

öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar

binaya yapı kullanma izin belgesi verilmez.

(3) Bu Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Türk

Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN)

Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası

geçerliliği kabul edilen dokümanlar da kullanılabilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından ilgisine göre yapı ruhsatı vermeye

yetkili idareler, yatırımcı kuruluşlar, yapı sahipleri, tasarım ve uygulamada görevli mimar ve

mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar, yapı yapılmasında ve kullanımında görev

alan bina akustiği uzmanları, yapı değerlendirme ve işletme yetkilileri görevli, yetkili ve so-

rumludur. 

(5) Bodrum katı ve çatı arası dışında en çok dört katlı konutlar ile yalnızca bir bodrum

katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyen yapı-

lardan merkezi iklimlendirme sistemi bulunmayanlar için akustik uzman tarafından akustik

proje hazırlanması şartı aranmaz. Ruhsata tabi yapılarda ve işlerde; binaların gürültüye karşı

yalıtımına ait yapısal düzenlemeler ve birleşim noktalarına dair detay çizimler bu Yönetmelikte

bina akustiği uzmanı tarafından yapılması belirtilmediği müddetçe, ilgili proje müellifince ha-

zırlanacak veya hazırlatılacak mimari akustik raporuna uygun olarak yapılır. 

(6) Kamuya açık mekanların bulunduğu ve farklı kullanımları içeren binalar, konser ve

dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar ile A veya B

akustik performans sınıfını hedefleyen binaların ses yalıtım ve akustik projeleri, mimari ve te-

sisat projelerinden ayrı olarak bina akustiği uzmanı tarafından hazırlanır. A veya B akustik per-

formans sınıfındaki binalar için akustik performans belgesi düzenlenir. 

(7) Ses yalıtımına ait detay ve çizimler ile hesap ve/veya ölçüm sonuçları, bu Yönet-

meliğe göre hazırlanacak akustik proje veya mimari akustik raporu dahilinde, yapı sahibi veya

kanuni vekillerince yapı ruhsatı almak için sunulan müracaat dilekçesi ekindeki ruhsat eki mi-

mari proje ve tesisat projeleri ile birlikte ilgili idareye teslim edilir. 

Yapı elemanları, malzemeleri ve bileşenleri

MADDE 6 – (1) Akustik performansa katkısı bulunan; yapı malzemeleri, bileşenleri

ve bir veya birden fazla katmandan oluşan yapı elemanlarının akustik performans özellikleri

veya ilgili parametreleri, ilgili ürün standardına göre beyan edilir. Akustik performansa katkısı

bulunan ve akustik performans özellikleri veya buna ilişkin parametreleri ürün standartlarında

bulunmayan eleman, bileşen ve malzemelerin EK-1’de yer alan ilgili laboratuvar ölçüm stan-

dardına uygun olarak, akreditasyon belgesine sahip laboratuvarlarda akustik teste tabi tutulması

gerekmektedir. 

(2) Ses yutucu malzeme, darbe sesi kesici katmanlar, titreşim yalıtıcıları, akustik pan-

jurlar, kabinler, modüler gürültü perdeleri, akustik macun, profil, kapı altı ses kesiciler, kanal

astarlama ve kanal giydirme malzemeleri, ses susturucuları, yapı elemanlarında katmanları
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bağlayan, noktasal veya doğrusal ses köprüsünü engelleyen ve birleşim noktalarında kullanılan

ara elemanlar ve özel olarak ses yalıtımı amacıyla kullanılan yapı malzemeleri, takım malze-

meler, özel tasarlanan sistemler, pencere, kapı, doğrama ve camlar akustik performans beyanına

tabidir.

(3) Binalarda kullanılacak tüm mekanik ve elektrik ekipman ve donatılarının ses emis-

yon değerleri için, üretici tarafından beyan edilen spektral düzeyler ile A ağırlıklı ses gücü dü-

zeyi kullanılır. Emisyon ses gücü düzeyinin ölçüldüğü standart ile birlikte beyan edilmesi ge-

reklidir.

Yükümlülükler ve sorumluluklar

MADDE 7 – (1) Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren akustik

proje ve ölçümler, Bakanlık tarafından hazırlanan uygun sertifika programlarındaki başvuru

koşullarında belirtilen meslek grubundan olup, düzenlenecek eğitime katılarak bina akustiği

uzmanı olarak yetkilendirilenler tarafından yapılabilir.

(2) Bina akustiği uzmanlarının yetkilerini kötüye kullandıklarının veya gerçeğe aykırı

belge düzenlediklerinin tespit edilmesi halinde, durum, yapı ruhsatı vermeye yetkili idare ta-

rafından ilgili meslek odasına bildirilir ve haklarında yapılacak inceleme ve soruşturma sonu-

cunda disiplin cezası alanların sertifikaları, bir daha verilmemek üzere Bakanlığın bildirimi

üzerine, sertifikayı düzenleyen kuruluş tarafından iptal edilir. 

(3) Açık alanda kullanılan ekipmanlarda uyulması gereken şartlar, bina içinde kullanılan

gürültü kaynakları için emisyon düzeyleri, sanayi tesislerinde kullanılan alet, ekipman ve ma-

kinelerde uyulması gereken koşullar için 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kullanılacak Gürültü ve Yalıtım Göstergeleri ve Uygulanması

Çevresel gürültü göstergeleri

MADDE 8 – (1) Binaların dışındaki gürültü düzeylerinin ölçülmesi, hesaplanması ve

değerlendirilmesinde Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği esas

alınır. Ölçümler, TS 9315 ISO 1996-1 ve TS ISO 1996-2 standartlarına göre yapılır. Dış yapı

elemanları için yapılacak yalıtım hesaplamalarında gündüz ve gece saatleri için 10 uncu mad-

dede belirtilen frekans aralıklarında ve 1/3 oktav bantlarında Leq, LF,max dB ve frekans ağırlıklı

Lgag(Lden), dBA değerleri kullanılır. 

İç gürültü göstergeleri

MADDE 9 – (1) Binalarda iç mekanlarda arka plan gürültüsü değerlendirmesinde LAeq

ve NR göstergeleri kullanılır. LAeq kullanıcının mekanı kullanma saatlerine göre ve gündüz,

akşam, gece veya 24 saat için hesaplanır. NR 63-8000 Hz arasındaki oktav bantlarda belirle-

nir.

(2) Binalarda servis ekipmanından kaynaklanan iç gürültülerin değerlendirilmesinde

LAeq,nT ve LAF,max,nT göstergeleri kullanılır. LAeq,nT ve LAF,max,nT değerleri; ekipmanın türüne göre

63-8000 Hz arasında oktav bantlarda belirlenir. Sürekli ses üreten servis ekipmanı için LAeq,nT,

kesikli ses üreten servis ekipmanı için LAF,max,nT kullanılır. Ölçümler en az 3 farklı noktada ve

TS EN ISO 10052 ve TS EN ISO 16032’ye göre yapılır. 
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Ses yalıtım göstergeleri

MADDE 10 – (1) Binaların dış yapı elemanlarının hava doğuşlu seslere karşı yalıtım-

larının değerlendirilmesinde; DnT,A,tr veya D2m,nT,50 kullanılır. DnT,A,tr değeri, D2m,nT,w değerinin

100 Hz - 3150 Hz aralığında saptanan Ctr spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir.

D2m,nT,50 değeri; D2m,nT,w değerinin 50 Hz - 3150 Hz aralığında saptanan Ctr ,50-3150 spektrum uyar-

lama terimi ile birlikte gösterimidir.

(2) Binalarda bölme elemanlarının hava doğuşlu seslere karşı yalıtımlarının değerlen-

dirilmesinde DnT,A veya DnT,50 kullanılır. DnT,A değeri, DnT,w değerinin 100 Hz - 3150 Hz aralığında

saptanan C spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir. DnT,50 değeri; DnT,w değerinin 50

Hz - 3150 Hz aralığında saptanan C spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir.

(3) Binalarda döşemelerin darbe sesine karşı yapılacak yalıtımın değerlendirilmesinde

L'
nT,w veya L'

nT,50 göstergeleri kullanılır. L'
nT,50 değeri; L'

nT,w değerinin 50 Hz - 2500 Hz aralığında

saptanan CI,50-2500 spektrum uyarlama terimi ile birlikte gösterimidir.

(4) Akustik proje hazırlanacak mekanik sistemlerin ve servis ekipmanlarının bulunduğu

bina tiplerinde, eğlence yerlerinde ve sanayi yapılarında bina akustiği uzmanı tarafından ön

analizlerle gürültü düzeyleri saptanır. Gürültü kaynağının veya alıcı mekanına iletilen gürültü

spektrumunun içinde 50-100 Hz arasında hakim tonal bileşenler bulunduğu belirlenirse veya

hafif yapı elemanlarının rezonans frekanslarının 50-100 Hz aralığına düştüğü saptanırsa gü-

rültüden etkilenen dış yapı elemanları ile düşey ve yatay bölme elemanlarında yapılacak tüm

yalıtım ölçüm ve hesapları 50 Hz’den başlar ve D2m,nT,50, DnT,50, L'
nT,50 ses yalıtım göstergeleri

kullanılır. Önlem alma çalışmaları için bina akustiği uzmanı gerekli gördüğünde incelenecek

üst frekansı gürültü spektrumuna bağlı olarak 5000 Hz’e kadar çıkartılabilir.

(5) Ses yalıtım ölçümlerinde TS EN ISO 16283-1, TS EN ISO 16283-2 ve TS EN ISO

16283-3 standartlarında belirtilen teknikler kullanılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Binalarda Akustik Performans Sınıfları İçin Sınır Değerler

Ses yalıtım sınır değerleri

MADDE 11 – (1) Farklı bina tipleri ve mekanların işlevlerine bağlı olarak gürültü kay-

nağı olmaları durumunda gürültülülük dereceleri, alıcı olmaları durumunda gürültüye karşı

hassasiyetleri, EK-2 Tablo 2.1’e göre belirlenir.

(2) Binanın sahip olması gereken akustik performans sınıfı, bu Yönetmeliğe göre be-

lirlenir. Hava doğuşlu ses yalıtımı ve darbe sesi yalıtımında akustik performans sınıflarının

sağladığı öznel değerlendirmeler için EK-2 Tablo 2.2 dikkate alınır.

(3) Yeni yapılacak binalarda en az C akustik performans sınıfı sağlanır. Mevcut bina-

larda kullanım amacının değişmesi durumunda etkilenen bağımsız birimlerde en az D, esaslı

tadilat bulunması durumunda ise etkilenen yapı elemanlarında en az D akustik performans

sınıfı sağlanır. Yapı elemanlarının pencere gibi saydam bileşenleri de dahil olmak üzere, bütü-

nünün ses yalıtımı bu değerlendirmeye tabidir. Kapı içeren yapı elemanlarında kapı ile beraber

sağlanan ses yalıtım değerinin bu Yönetmelikte belirtilen sınır değerlerden en fazla 10 dB

düşük olmasına izin verilir. 
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(4) Gürültüye hassasiyet dereceleri belirlenen mekanların dış yapı elemanları için temel

alınacak en düşük hava doğuşlu ses yalıtım gerekleri EK-3 Tablo 3.1’de yer almaktadır.

(5) Gürültülülük ve hassasiyet dereceleri belirlenen mekanları ayıran düşey ve yatay

elemanlar için temel alınacak en düşük hava doğuşlu ses yalıtım gerekleri EK-3 Tablo 3.2’de

yer almaktadır.

(6) Gürültülülük ve hassasiyet dereceleri belirlenen mekanları ayıran döşemeler için

esas alınacak en yüksek darbe sesi sınır değerleri EK-3 Tablo 3.3’te yer almaktadır.

(7) Sıklıkla karşılaşılan bina tipleri ve mekanlar için bitişik veya alt alta hacimlerin

komşuluk ilişkileri tanımlanmış, ilgili sınır değerler EK-3 Tablo 3.4 ve Tablo 3.5’te yer almak-

tadır. Bu tablolarda yer almayan bir komşuluk ilişkisi gösteren bitişik veya alt alta iki komşu

mekanı ayıran yapı elemanları için yalıtım gereklerinin belirlenmesinde Tablo 2.1 kullanılır ve

değerler Tablo 3.2 ve Tablo 3.3’ten alınır.

(8) EK-2’de yer almayan bir mekan işlevi söz konusu olduğunda, mekana ait yapı ele-

manları için, bu Yönetmelikte belirtilen ilkeler doğrultusunda ekte yer alan tablolardan uygun

değerler seçilerek yalıtım gerekleri belirlenir.

Mekan içi gürültü sınır değerleri

MADDE 12 – (1) Binalarda akustik performans sınıfına bağlı olarak izin verilen mekan

içi gürültü düzeyleri EK-4 Tablo 4.1’de yer almaktadır. 

(2) İçerisinde elektronik olarak yükseltilmiş müzik yayını veya canlı müzik yapılan res-

toran, bar, alışveriş merkezi, mağaza, oyun salonu gibi birincil işlevi müzik dinlemek olmayan

mekanlarda müzik sesi dâhil izin verilen en yüksek iç gürültü düzeyleri EK-4 Tablo 4.1’de yer

almaktadır. 

(3) Yeni yapılacak binalarda en az C, mevcut binalarda kullanım amacının değişmesi

ya da esaslı tadilat bulunması durumunda, tadilatın etkilediği bağımsız birimlerde en az D sınıfı

sağlanır.

Tesisat ve servis ekipmanlarından kaynaklanan iç gürültü sınır değerleri

MADDE 13 – (1) Sürekli gürültü üreten servis ekipmanlarından kaynaklanan gürültü

düzeyleri, EK-5 Tablo 5.1'deki değerleri geçemez. 

(2) Kesikli gürültü üreten servis ekipmanlarından kaynaklanan gürültü düzeyleri, EK-5

Tablo 5.2’deki değerleri geçemez. 

(3) Yeni yapılacak binalarda en az C, mevcut binalarda kullanım amacının değişmesi

ya da esaslı tadilat bulunması durumunda, tadilatın etkilediği bağımsız birimlerde en az D sınıfı

sağlanır.

Reverberasyon süreleri ve yüzey yutuculukları için sınır değerler

MADDE 14 – (1) Çeşitli mekanlarda izin verilen reverberasyon süresi en yüksek sınır

değerleri EK-6 Tablo 6.1’de yer almaktadır. Bu değerler yapı elemanlarından istenen en düşük

hava doğuşlu ses yalıtım değerlerinin hesaplanmasında kullanılır.

(2) Eğitim yapıları, sağlık tesisleri, büro ve idari binalar, yemekhane ve lokantalar, tüm

sirkülasyon alanları, kütüphaneler, terminaller, kamuya ait tesisler, spor salonları içerisinde ta-

van kaplamasının ağırlıklı ses yutuculuk katsayısının (αw) en az 0.75’i sağlaması gerekmektedir.

Diğer yüzeyler için istenen yutuculuklar reverberasyon sürelerine bağlı olarak elde edilir. 
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(3) Akustik proje ve raporlarda, EK-6’da yer alan reverberasyon sürelerinin sağlandı-

ğının hesaplar ile gösterilmesi durumunda, ikinci fıkrada belirtilen koşul aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ses Yalıtımı Uygulama Süreci ve Yalıtım Kuralları

Hava doğuşlu sesler ve darbe sesleri için sınır değer belirleme yöntemleri

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hava doğuşlu ve darbe sesleri için yalıtım

sınır değerlerinin belirlenmesi ve uygulanmasındaki süreç EK-7’de yer almaktadır.

(2) Mekanik odalarda ve ses yükseltici sistemlerin kullanıldığı mekanlarda uygulanacak

en düşük hava doğuşlu ses yalıtım değeri EK-4 Tablo 4.1’de belirtilen düzeyleri sağlayacak

şekilde EK-7’de verilen hesaplama yoluyla belirlenir.

Yalıtım tasarlama, hesaplama ve modelleme yöntemleri

MADDE 16 – (1) İstenilen yalıtımın tasarlanmasında uygulanacak kurallar EK-7’de

yer almaktadır.

a) Yapı elemanları ve bileşenlerinin 6 ncı maddeye göre ölçülmüş ses azaltım indeksi

R ve darbe sesi basınç düzeyi Ln değerleri spektral düzeyler olarak oktav veya 1/3 oktav bant-

larda beyan edilmiş ise yalıtım tasarlama ve hesaplamalarında bu değerler kullanılır.

b) Laboratuvarda yapılmış ölçüm sonuçları bulunmuyorsa; ses azaltım indeksi R ve

darbe sesi basınç düzeyi Ln değerleri spektral veya ağırlıklı düzeyler Rw (C;Ctr) ve Ln,w olarak,

sesin doğrudan iletimi için literatürde genel kabul görmüş bilimsel yöntemler veya bu yöntem-

lere dayalı yazılımlar kullanılarak hesaplanabilir.

c) Laboratuvar ölçümleri veya bilimsel yöntemlerle saptanan R ve Ln değerlerine yapı

elemanlarının birleşim bölgesi özelliklerine göre gerçekleşen yanal iletimleri de ekleyerek bina

içinde ses yayılımını modelleyen TS EN 12354-1, TS EN 12354-2 ve TS EN 12354-3 stan-

dartlarının ilgili bölümleri kullanılarak yapı elemanlarının ses yalıtım performansı hesaplanır.

ç) Uygulanacak yapı elemanları akustik projede/mimari akustik raporda liste halinde

ses yalıtım detayları ve hesaplanan akustik performans değerleri ile birlikte verilir; uygulama

ilkeleri açıklanır.

d) Özel durumlar için gürültü kaynaklarına ve mekanların iç akustik gereklerine bağlı

olarak istenen yalıtım değerleri EK-7’de verilen hesaplama yöntemine göre ayrıca hesaplanarak

yapı elemanı ve detaylar bu değere göre belirlenir.

(2) Laboratuvar ölçümleri veya hesaplarla belirlenen Rw (C;Ctr) ve Ln,w performans de-

ğerlerinin hesaplama ile DnT,A veya DnT,50 ve L'
nT,w veya L'

nT,50 değerlerine dönüştürülmesi için

literatürde genel kabul görmüş bilimsel yöntemler kullanılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tesisat ve Servis Ekipmanı Gürültü Kontrol Önlemleri

Gürültü kontrolü

MADDE 17 – (1) Tesisat ve servis ekipmanlarından kaynaklanan gürültünün kontrolü

amacıyla EK-8’de belirtilen kurallar uygulanır.
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Gürültü kontrol önlemleri

MADDE 18 – (1) Mekanik sistem kurulumu tamamlanıp işletmeye alınması aşama-

sında, idaresince istenmesi durumunda, TS EN ISO 10052 ve TS EN ISO 16032 standartlarına

göre ölçümler yapılır. Ölçüm sonuçlarının sınır değerlerden yüksek çıkması durumunda EK-8’e

göre önlem alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Uzmanlık, Değerlendirme, Testler ve Raporlama

Ölçüm, hesaplama, rapor ve akustik proje hazırlayacaklarda değerlendirme kri-

terleri

MADDE 19 – (1) Bina akustiği proje ve ölçüm hizmetlerini yerine getireceklerin eğitim

koşulları, mesleki yeterlilik ve deneyim kriterleri ve bunların belgelendirilmesi ile hizmetin

yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar akustik sertifika programlarında tanımlanır.

Hizmetlere ilişkin kullanılacak standartlar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yapılacak hesaplama ve testlerde

kullanılacak standartlar EK-9’da yer almaktadır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Belgelendirme

Denetim

MADDE 21 – (1) Binalarda yapım aşamasında veya sonrasında ölçümlere dayalı akus-

tik test ve raporlar bina akustiği uzmanı tarafından yapılır, ölçüm raporu düzenlenir.

Akustik performans sınıfı ve belgelendirmesi

MADDE 22 – (1) İsteğe bağlı olarak akustik performans belgesi düzenlenecek bina-

larda, EK-10’da açıklanan esaslara uygun olarak seçilecek örnek yapı elemanları ve mekanları

için EK-9’da listelenen ölçüm standartları uygulanarak akustik testler yapılır ve akustik per-

formans belgesi tüm bina için bina akustiği uzmanı tarafından düzenlenir. Akustik performans

belgesi, bina içindeki yapı elemanlarının ses yalıtımı, mekan içi gürültü düzeyleri, reverberas-

yon süresi ve servis ekipmanları gürültü düzeyleri açılarından yapılan performans değerlen-

dirmelerinin tümünü kapsar. Düzenlenen A veya B akustik performans belgesinin bir nüshası

Bakanlığa gönderilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük 

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı
Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-
dinde yer alan “ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya
aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) İşletmeci: EK-1’de yer alan faaliyeti yürüten veya tesisi işleten ve mülkiyet hakkı,
kiralama veya diğer hukukî yollarla kullanma hakkına sahip bulunan sorumlu gerçek kişiler
ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) EK-1’de listelenen herhangi bir faaliyeti gerçekleştiren işletmecilerin, EK-1’de

listelenen diğer faaliyetleri de kapasite gözetilmeksizin Yönetmelik kapsamına dâhil olur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) EK-1’de yer alan faaliyetleri yürüten işletmeciler, her yıl 30 Nisan tarihine kadar

bir önceki yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa
raporlamak zorundadır. Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda bu süreyi en fazla bir aya kadar
uzatabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, Bakan-
lıkça yetkilendirilmiş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işlet-
meciden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Bakanlıktan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Laboratuvarların kullanımı
MADDE 10 – (1) İşletmeci, hesaplama faktörlerinin belirlenmesine yönelik analizler

ve analitik yöntemleri yürütmesi için, ilgili standartlara göre akredite olmuş laboratuvarları
kullanır.

(2) İşletmeci, birinci fıkrada belirtilen laboratuvarların kullanılmasının teknik olarak
elverişli olmadığını ve kullanılacak diğer laboratuvarın TS EN ISO/IEC 17025 standardına eş-
değer gereksinimleri karşıladığını belgelemesi durumunda, bahse konu laboratuvarları hesap-
lama faktörlerinin belirlenmesi için kullanabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Doğrulayıcı kuruluşların çalışması ve akreditasyonuna ilişkin esaslar
MADDE 11 – (1) Doğrulama kuralları, doğrulayıcı kuruluşların yapısı ve bağımsızlığı,

doğrulayıcı kuruluşların denetimi ve ilgili diğer usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak teb-
liğler ile düzenlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında doğrulama işlemi yapacak doğrulayıcı kuruluşların ilgili
alanlarda TS EN ISO 14065 standardına göre akredite olmaları şarttır.

(3) Akreditasyon işlemleri TÜRKAK tarafından yapılır.
(4) Doğrulayıcı kuruluşların doğrulama işlemi için yetkinliği, periyodik denetlenmeleri

ve akreditasyonuna ilişkin esaslar TÜRKAK tarafından ilgili ulusal ve/veya uluslararası stan-
dart, normatif dokümanlar ve teknik kriterlere göre belirlenir.

(5) Baş doğrulayıcı, doğrulayıcı ve teknik uzmanların eğitimleri, yetkinlik değerlen-
dirmeleri ve atamaları doğrulayıcı kuruluş tarafından Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar,
ulusal ve/veya uluslararası standart, normatif dokümanlar ile TÜRKAK rehberlerinde verilen
ölçütler çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Akredite olan, akreditasyonu askıya alınan, geriye çekilen ve akredite olduğu kap-
samlarda daralma veya değişiklik olan doğrulayıcı kuruluşlar TÜRKAK internet sayfası üze-
rinden kamuoyuna duyurulur.
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(7) Doğrulayıcı kuruluşlar ile beşinci fıkrada belirtilen kişilerin çalışma, yetkinlik ve
atamalarına ilişkin bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan tebliğler ile usul ve
esaslara aykırılık tespit edilmesi halinde bu durum Bakanlık tarafından TÜRKAK’a bildirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 11 inci maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2019 tarihinde, diğer fıkraları ise 1/1/2017
tarihinde,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren tesis veya faaliyetler 2015

ve 2016 yıllarına ait;
a) Sera gazı emisyon raporlarının doğrulanması maksadıyla doğrulayıcı kuruluşlarla

sözleşmelerini 30/6/2017 tarihine kadar yapmakla,
b) Doğrulanmış sera gazı emisyon raporlarını 31/10/2017 tarihine kadar Bakanlığa sun-

makla,
yükümlüdür.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Bakanlıktan daha önce alınmış belgelere ilişkin esaslar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/1/2017 tarihinden önce Bakanlığa başvurmuş ve doğrula-

yıcı kuruluş yeterlik belgesi almış olan kurum/kuruluşların belgeleri;
a) 31/12/2018 tarihine kadar TÜRKAK tarafından akredite edilmemiş iseler 1/1/2019

tarihine kadar,
b) 31/12/2018 tarihine kadar TÜRKAK tarafından akredite edilmiş iseler belge verilme

tarihinden itibaren dört yıl,
geçerlidir.
(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde Bakanlıkça verilmiş doğrulayıcı kuruluş yetki belge-

lerine ilişkin olarak:
a) Doğrulayıcı kuruluşların Bakanlıkça belirlenmiş olan doğrulama kurallarına aykırı

hareket etmeleri halinde yetkileri geçici veya süresiz olarak kaldırılır.
b) Doğrulayıcı kuruluşların hazırladıkları doğrulama raporlarının gerçeğe aykırı, yanlış,

eksik veya yanıltıcı bilgiler içermesi halinde Bakanlık ilgili doğrulayıcı kuruluşun yetkisini
iptal eder.

c) Bakanlıktan doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgesi alanlar ile yeterlik belgeleri iptal
edilenler Bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulur.

(3) Baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı belgeleri, sadece 1/1/2017 tarihinden önce eğitim
almış kişilere, Bakanlık tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla 1/1/2019 ta-
rihine kadar verilir.

(4) Bakanlık tarafından verilmiş olan baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı belgeleri Bakan-
lığın belirlediği usul ve esaslar, ulusal ve/veya uluslararası standart, normatif dokümanlar ile
TÜRKAK rehberlerinde verilen ölçütler çerçevesinde geçerlidir.

(5) Bakanlık tarafından verilmiş;
a) Doğrulayıcı kuruluş yeterlik belgeleri için birinci fıkrada belirtilen geçerlik sürelerine

kadar,
b) Baş doğrulayıcı ve doğrulayıcı belgeleri için 1/1/2019 tarihine kadar,
denetim, kontrol, yaptırım, askıya alma ve iptal işlemleri Bakanlık tarafından yapılır.”
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/5/2014 29003

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/6/2016 29757
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN SATIN ALMA-SATMA VE İHALE 
PROSEDÜRLERİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/5/2016 tarihli ve 29722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması
Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Gayrimenkul satın alma ve kiralama ile elektrik, su, doğal gaz, telefon, toplantı or-
ganizasyonu, eğitim, konaklama, ulaşım, sağlık giderleri, reklam, bağımsız denetim hizmetleri,
mali müşavirlik, tesis varlıklarının güvence altına alınması kapsamındaki sigorta poliçesi alım-
ları haricindeki sigorta alımları,

b) Ar-Ge projeleri kapsamında yapacağı alımlar,”
“ç) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundaki yükümlülükleri yerine

getirmek üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
II sayılı cetvelinde yer alan üniversitelerden hizmet alımı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (g),
(ğ), (h) ve (j) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler
eklenmiştir. 

“c) Çerçeve anlaşma: İhale dokümanında belirtmek ve mal alımı veya yapım işleri için
en fazla iki yıl, hizmet alımları için en fazla üç yıl olmak kaydı ile elektrik dağıtım şirketi ile
en az üç istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat
ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,

ç) Davetiye usulü ihale: Kısa listede bulunan, ihale edilen iş için belirlenen yeterlik
şartlarını haiz tüm adayların davet edilmesi ile yapılan ihale metodunu,

d) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde ilan ve yeterlilik
koşullarını arama zorunluluğu olmaksızın fiyat araştırması yapılarak ve teknik şartların ve fi-
yatın görüşülerek doğrudan alımın yapıldığı usulü,”

“g) İhale: İhale yoluyla satın alma/satma kararı ile başlayıp bu Yönetmelikte yazılı esas-
lara uygun olarak mal veya hizmet alma-satmalar ile yapım işlerinin istekliler arasından seçi-
lecek gerçek veya tüzel kişilerin üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını
müteakip sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan iş ve işlemleri,

ğ) İhale dokümanı: İstekliye verilecek olan ihale konusu mal veya hizmet alma-satmaları
ile yapım işlerinde isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile varsa yaptırılacak işin
projesini de kapsayan özel teknik şartnameler, sözleşme taslağı ve benzeri yapılacak işi tevsik
edici tüm bilgi ve belgeleri,

h) İhale dosyası: İhtiyacın karşılanmasına yönelik talebin oluşturulmasından sözleşme-
nin imzalanmasına kadar geçen süre zarfındaki proje (varsa), yaklaşık maliyete ilişkin hesap
cetveli, ihale ilanı, ihale dokümanı, davetiyeler, zeyilnameler, adaylar tarafından sunulan baş-
vurular veya teklifler ve diğer belgeler, teknik şartnameler, idari şartnameler, özel teknik şart-
nameler, ihale değerlendirme evrakları, ihale kararları, sözleşme gibi yapılan iş ve işlemlerle,
süreci tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyayı,”

31 Mayıs 2017 – Sayı : 30082                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



“j) Kısa liste: Elektrik dağıtım şirketlerinin belirlemiş ve yayımlamış olduğu yeterlik
kriterleri çerçevesinde yapım, mal, hizmet alımları için oluşturdukları, yüklenici/istekli liste-
lerinden her birini,”

“ş) Çerçeve anlaşma alım sözleşmesi: Çerçeve anlaşmaların imzalanmasını müteakip,
çerçeve anlaşmalar kapsamında yapılacak her bir alım öncesi çerçeve anlaşma imzalanan is-
tekliler arasında toplanan teklifler sonucu alım yapılmasına karar verilen istekli ile yapılan
alım sözleşmesini,

t) Yaklaşık maliyet: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan
önce elektrik dağıtım şirketi tarafından, fiyat araştırması ve/veya hesaplamalar yapılarak ihale
edilen işin maliyetinin belirlenmesine yönelik hesaplar ve hesaplamalar sonucu ortaya çıkan
bedeli,

u) Yüklenici: İş üzerine kalan ve sözleşme imzalanan istekliyi,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 5 – (1) Dağıtım şirketleri, dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştirecekleri

ticari işlerde şeffaflığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, denetlenebilirliği ve
kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda; elektrik dağıtım
şirketleri yapım, mal ve hizmet alımı işlerine esas yapılacak satın alma, satma ile ihale süreç
ve işlemlerini kapsayan satın alma ve ihale prosedürlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlar
ve Kuruma sunar.

(2) Dağıtım şirketlerinin satın alma ve ihale prosedürlerinde yapım, mal ve hizmet alımı
ile varlık satışı kapsamında yapılacak olan işler açık ihale, davetiye usulü ihale, doğrudan temin
ve kapsam dışı alım olmak üzere dört metotla yapılır. Çerçeve anlaşmalar kapsamında yapılan
sözleşmeler hariç, tek bir sözleşmeye bağlanacak olan işlerin üst limit tutarı,  uygulama döne-
mine ait ilk onaylı yatırım planında yer alan yıllık yatırım tavanının %10’unu aşamaz. Bu oran
kapsamında hesaplanan tutarın 20.000.000 TL’nin altında olması halinde üst limit tutarı
20.000.000 TL olarak kabul edilir. Çerçeve anlaşma süresi bir yıldan fazla olduğu durumda,
çerçeve anlaşmalar için bu limitler iki kat olarak uygulanır. Yabancı para birimi ile imzalanan
sözleşmeler için, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru baz alınır. Şebeke İşletim Sistemi Yatırımları karakte-
ristiğindeki işler için bu fıkrada belirtilen parasal üst limitler uygulanmaz. Bu kapsamda;

a) Açık ihale, bütün isteklilerin teklif verebildiği, ihaleden en az yedi iş günü öncesinden
ilan edilen usuldür. Tüm işlerde bu metot kullanılabilir. Tesis varlıklarının güvence altına alın-
ması kapsamındaki sigorta poliçesi alımları, çerçeve anlaşma yapılmasına yönelik ihaleler ve
varlık satışları açık ihale usulü ile yapılır.

b) Davetiye usulü ihale, kısa listede bulunan ihale edilen iş için belirlenen yeterlik şart-
larını haiz tüm isteklilere ihaleden en az yedi iş günü öncesinden davet edilerek yapılan usuldür.
Sözleşme bedeli 1.000.000 TL’ye kadar olan işler bu kapsamda ihale edilebilir. Kısa listede
yer alan, yapılacak ihale için yeterlik şartlarını haiz isteklilerin sayısının üçten az olması halinde
davetiye usulü ihale yöntemi kullanılamaz.

c) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın tekliflerin hazırlanması
için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile dağıtım şirketinin ihtiyaçlarını en
uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak;

1) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel, tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit
edilmesi,
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2) Tek bir gerçek veya tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

3) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonunun

sağlanması için ihtiyaç duyulan yedek parça, malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında

başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi,

4) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen

veya elektrik dağıtım şirketleri tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması

üzerine alımın yapılmasının zorunlu olması,

halinde doğrudan temin usulü ile ihale süreci beklenmeden görevlendirilecek kişiler

tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir. Bu hususa ilişkin ge-

rekçeleri ispatlayıcı tüm bilgi ve belgeler muhafaza edilir. 

(3) İktisadî ve teknik bütünlüğü bulunan işler parçalara bölünerek ihale edilemez. Bu

kapsamda, mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri, bu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin

altında kalmak ya da diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla kısımlara bölü-

nemez.

(4) Çerçeve anlaşması bir ihale usulü olmayıp, ancak ihale dokümanında belirtmek ve

mal alımı veya yapım işleri için en fazla iki yıl, hizmet alımları için en fazla üç yıl olmak kaydı

ile veya daha kısa süreli belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat

ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen açık ihale

sonucunda oluşan bir anlaşmadır. Bu kapsamda;

a) Çerçeve anlaşma, işin süresi veya miktarının tamamlanması durumunda sona erer.

b) Çerçeve anlaşma ihalelerinde, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme

sonucunda yeterli bulunan istekliler üçten az olmamak üzere belirlenir ve ekonomik açıdan en

avantajlı tekliften başlanmak suretiyle sıralanarak listeye alınır. Kesinleşen ihale kararı tüm is-

teklilere Yönetmelikte belirtilen süre ve esaslar dâhilinde bildirilir. Çerçeve anlaşma ihalele-

rinde, anlaşmaya taraf olan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde, çerçeve anlaşma sona

erer ve bu durum taraflara bildirilir.

c) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini çerçeve anlaşmanın imzalandığı tarihten iti-

baren oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliği devam etmeyen isteklilerin çerçeve anlaşmaları

feshedilir.

ç) Satın alma öncesi çerçeve anlaşma imzalanan tüm isteklilerden alınan teklifler ara-

sında en düşük teklif sahibi ile çerçeve anlaşma alım sözleşmesi imzalanır. Çerçeve anlaşma

alım sözleşmeleri, çerçeve anlaşma bitiş tarihi ile sınırlıdır. Alınan tekliflerin ikiden az olması

halinde, çerçeve anlaşma alım sözleşmesi imzalanamaz.

d) Çerçeve anlaşma alım sözleşmesine esas teklif fiyatları, isteklinin çerçeve anlaşma-

sına esas teklif fiyatlarını geçemez. Güncelleme yöntemi ihale dokümanı ve çerçeve anlaşma-

sında belirtilmek kaydıyla, çerçeve anlaşmasına esas fiyatlar güncellenebilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında ihaleye teklif veren isteklilerin üzerine sözleşme bıra-

kılmaması halinde veya kısa listeye başvuran adayların yeterli görülmemesi halinde sözleşme

bırakılmama veya yeterli görülmeme gerekçeleri istekli veya adaya Yönetmelikte belirtilen sü-

reler içerisinde bildirilir. Kısa listeden çıkartılanlara da kısa listeden çıkarılma gerekçeleri bil-

dirilir. Aynı şekilde ihalenin sonucu da tüm isteklilere bildirilecektir. Yapılan tüm bildirimlerin

anlaşılır ve açık bir şekilde yazılı olarak yapılması esastır.
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(6) Yapım işleri ile SCADA, OSOS, CBS, kamulaştırmaya esas harita-plan ve dosya-

larının hazırlanması işleri hariç diğer işlerde yüklenici veya tedarikçi, taşeron çalıştıramaz. Ya-

pım işleri kapsamında teklif veren istekli işin bir kısmını veya tamamını taşerona verecek ise,

bu durumu teklifinde belirtmeli ve teklif ekinde sunması gereken belgeleri işi vereceği taşeron

için de teklifin ekinde sunmalıdır.

(7) Yapılan tüm işler için olası ilave iş artışı veya eksilişi, ihale dokümanı ve sözleşmede

belirtilmek kaydı ile sözleşme bedelinin %25’ini aşamaz.

(8) İhale dokümanında; itiraz süresi, bildirimlerin yapılması gereken süre, sözleşmeye

davet süresi ve benzeri tüm asgari sürelerin her biri yedi iş gününden az olmamak üzere şirket

tarafından belirlenir.

(9) Aday, istekliler ve ihale dokümanı alanlara yapılacak her türlü bildirim ve tebligat-

larda aşağıdaki yöntemlerden birinin kullanılması zorunludur:

a) İmza karşılığı elden,

b) İadeli taahhütlü mektupla,

c) Kayıtlı elektronik posta.

(10) Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin, ihalesi yapılmadan önce elektrik da-

ğıtım şirketince fiyat araştırması ve/veya hesaplamalar yapılarak yaklaşık maliyet belirlenir.

(11) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale

dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Teknik şartnamelerde belirlene-

cek teknik kriterler rekabeti engelleyici hususlar içeremez.

(12) Elektrik dağıtım şirketi, her bir ihale için, ayrı bir ihale dosyası düzenler.

(13) İhale sonucu imzalanan sözleşmeler ve çerçeve anlaşmaların süresi, yapım ve mal

alımı işleri için iki yılı, hizmet alımı işleri için üç yılı aşamaz. Çerçeve anlaşmalar hariç bu

fıkrada belirtilen sözleşme süreleri, elektrik dağıtım şirketi tarafından gerekçeleri ve sözleş-

mesinde belirtilmek kaydıyla en fazla bir yıl uzatılabilir.

(14) 10.000.-TL üzerindeki kapsam dışı alımlar liste halinde kayıt edilir ve söz konusu

alımlarla ilgili evraklar ile birlikte, inceleme ve denetim esnasında istenilmesi halinde sunulmak

üzere bir dosyada muhafaza edilir.

(15) Elektrik dağıtım şirketi, ihale dosyalarını lisansında tanımlı dağıtım bölgesinde

muhafaza eder.

(16) Birden fazla elektrik dağıtım şirketi birleşerek ihaleye çıkamaz.

(17) İhale dosyalarının içerikleri, ihale ilan formatı, kısa liste yeterlik kriterleri, sözleş-

me formatı, idari şartname formatı, teknik şartname formatı gibi uygulamaya yönelik ayrıntılı

düzenlemeler, bu Yönetmelikte yer alan esaslar doğrultusunda elektrik dağıtım şirketleri tara-

fından hazırlanan ihale süreç ve işlemlerini kapsayan satın alma ve ihale prosedürleri ile belir-

lenir.

(18) Anlaşma ve sözleşmeler devredilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Elektrik dağıtım şirketleri gerçekleştirecekleri ihale ve satın alma-

satma işleri için gerekli olan ilanlar için yedi iş günü, ilan niteliğinde olan zeyilname gibi ha-

zırlık gerektiren bilgi ve belgeleri, işin tekniğine uygun olarak istekli veya adayların gerekli

hazırlıkları yapabilmeleri için en az iki iş günü önce Basın İlan Kurumunun ilan portalında ve

ihale tarihine kadar kalmak üzere elektrik dağıtım şirketinin internet ana sayfasında kolayca
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erişilebilecek görünür bir alanda yayımlar. Elektrik dağıtım şirketinin internet ana sayfasında

yayımlanan ilanları Basın İlan Kurumunun ilan portalında yer alan ilanlar ile birlikte ihale dos-

yasında muhafaza eder.

(2) İlanlar açık ve net olmalıdır. İstekli veya aday olmak isteyenlerin ihaleye veya kısa

liste başvurularına ilişkin bilgilere erişimi engellenmemelidir.”  

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İhale dokümanları; istekliye ihale konusu işle ilgili tüm bilgileri içerecek şekilde

elektrik dağıtım şirketince hazırlanır ve isteklilere sunulur.

(3) Teklifi etkileyecek her türlü husus ihale dokümanında belirtilir. İhale ilanı veya do-

kümanlarında bulunmayan herhangi bir husus ihale veya ihaleye konu işin bir parçası olamaz.

Bu husus ek sözleşmeye de konu edilemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Kısa listeye başvuran adaylardan, ekonomik ve malî yeterlik ile mes-

lekî ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak kısa liste ilanında belirtilmek kaydıyla

işin tekniğine uygun olarak bilgi ve belge istenir. Elektrik dağıtım şirketinin tecrübelerinden

faydalanılarak, adayların referansları, teknik ve malî yeterlikleri de dikkate alınarak tedarikçiler,

hizmet yüklenicileri veya yapım yüklenicileri arasından ilanda da açıkça belirtilmiş olan ob-

jektif kriterlere göre tercih yapılarak elektrik dağıtım şirketi tarafından ana ve alt kategorilerdeki

kısa listeler oluşturulur.

(2) Kısa listeye dahil olmak üzere gelen başvuruların değerlendirilmesi ve kısa listelerin

güncellenmesi amaçları ile kısa listeler yılda en az iki kez elektrik dağıtım şirketi tarafından

değerlendirilir. Kısa listede yer alan isteklilerden, yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir

belgelendirmeleri istenir. Yeterliği devam etmeyen veya yenilemeyen istekliler kısa listelerden

çıkartılır.

(3) Kısa liste başvuru ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Başvuru yapılabilecek kısa liste kategorileri, kısa liste kategorilerinin niteliği, türü,

miktarı gibi özellikler.

b) Kısa listeye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

c) Kısa liste değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

ç) Kısa listelerin yenilenme periyotları ve tarihleri.

(4) İhaleye davet aşamasında yapılacak işe uygun kategoride yer alan tüm isteklilere

davetiye gönderilir.

(5) Elektrik dağıtım şirketi, kısa listelerin oluşturulması kapsamında hazırlanan her bir

liste için ayrı bir kısa liste dosyası düzenler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Açık ihale ve davetiye usulü ihalelerde teklifler, kapalı zarf yöntemi

ile alınır. Açık ihalelerde, isteklilerin sunması gereken bilgi ve belgeleri içeren yeterlik zarfı

ile fiyat teklifini içeren fiyat teklif zarfı aynı zarfın içerisinde elektrik dağıtım şirketine sunulur.

Tekliflerin kapalı zarf ile alınması durumunda, her bir zarf üstünde isteklinin adı ve/veya un-

vanı, imzası, iletişim adresleri (posta ve kayıtlı e-posta adresleri), telefonu, hangi ihale için

teklif verildiği yer alır. Zarf üzerinde isteklinin teklif tutarına ilişkin herhangi bir bilgiye yer

verilemez.
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(2) E-posta ile ihale teklifi alınamaz.
(3) Dağıtım şirketlerinin yapacağı ihalelere, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ya-

saklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
(4) Teklifler ihale ilanında belirtilen yer ve son teklif verme tarih ve saatinde, isteyen

isteklilerin de katılabileceği oturumda tutanakla açılır. Teklifler, ihale ilanında belirtilen zamana
kadar açılmayacaktır.

(5) Alım ihalelerinde yapılan tekliflerin açılmasından sonra açık eksiltme, satım ihale-
lerinde yapılan tekliflerin açılmasından sonra ise açık arttırma yapılır. Bu hususa ihale dokü-
manında yer verilir.

(6) İhaleye katılacak isteklilerden; ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî ve teknik ye-
terliklere ilişkin kriterler ihale dokümanında belirtilerek işin tekniğine uygun olarak bilgi ve
belge istenir. İhale ilanında ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî ve teknik yeterliklere ilişkin
kriterler belirtilir. Bu kapsamda;

a) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla ön-
görülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belir-
lenemez, alım konusu iş veya benzer işler tarif edilir.

b) Elektrik dağıtım şirketi tarafından ihale konusu iş ile ilgili istenecek iş deneyim tu-
tarları, isteklinin toplam teklif bedeli tutarının %150’sinden fazla %90’ından az olamaz.

(7) Değerlendirmelerde fiyat dışı unsurların da geçerli olacağı ihalelerde, ihale konusu
işin tekniğine göre altıncı fıkrada belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin değerlendirmede
kullanılacağı ve etkisi, ihale dokümanında belirtilir.

(8) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerin değerlendirilmesi en az üç kişiden
oluşan komisyon marifetiyle yapılır. İhale komisyonunca alınan kararlar, gerekçeler ve düzen-
lenen tutanaklar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirti-
lerek imzalanır.

(9) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif fiyatına veya teklif fiyatının yanı sıra,
işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik üstünlükler gibi fiyat dışı unsurlar da
dikkate alınarak belirlenebilir. Fiyat dışındaki unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları
ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için teklif sahibi
tarafından sunulacak belge veya numunenin, ihale dokümanlarında açıkça ifade edilmesi ge-
rekmektedir. Bu durumda uygulanacak kriterlerin rekabeti engellememesi ve bir firmayı veya
bir ürünü tanımlamaması gerekmektedir. Fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak
en uygun teklifin belirlendiği ihalelerde ihale komisyonunca; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların
parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplamaya ilişkin işlemlerin gerekçelerinin
yer aldığı açıklama belgesi düzenlenir.

(10) Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal
edilebilir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum ihale komisyonunca hazırlanan bir tutanakla
tespit altına alınır ve yenilenen ihale, 6 ncı madde hükümlerine uygun olarak ilan edilir. Tekrar
edilen ihalede bu maddede belirtilen teklif sayısı şartı aranmaz. Bu hususlara ihale doküma-
nında yer verilir.

(11) Teklif zarfları, ilanda belirtilen tarih ve saate kadar, (Posta ile gönderilecek teklif-
lerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar) yazılı ve imzalı olarak elektrik dağıtım
şirketine sunulur. İhale dokümanında belirtilen saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir.
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(12) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu
bir tutanakla tespit edilerek, oturumda hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.
Öncelikle ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeleri içeren yeterlik zarfı açılır.
İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif zarfı usu-
lüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir, bu isteklilerin fiyat teklif zarfları açılmaz.
Bu aşamada teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Belgeleri eksik veya
teklif zarfı usulüne uygun olmayan istekliler oturumdan çıkartılarak birinci oturum kapatılır,
ara verilmeden ikinci oturuma geçilir. İkinci oturumda fiyat teklif zarfları açılır ve okunur,
nihai teklifler alınana kadar alım ihalelerinde açık eksiltme ve pazarlık, satım ihalelerinde açık
arttırma ve pazarlık işlemleri gerçekleştirilerek oturum sonlandırılır. İhale komisyonu; ihale
kararına yönelik olarak, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi tespit etmek için yeterlilikler ile
teklif fiyatının yanı sıra işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik üstünlükler gibi
fiyat dışı unsurları da değerlendirmek üzere ihale komisyonunca belirlenen yer ve zamanda
ayrıca toplanır.

(13) İhaleyi alan yüklenicinin teklif bedelini de içeren ihale sonucu, ihaleye teklif veren
tüm isteklilerin kayıtlı e-posta adreslerine en geç ihale kararının onay tarihinden sonraki iki iş
günü içerisinde gönderilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yapılacak işlerin tekniğine uygun olarak oluşturulan kısa listelere müracaat için
gerekli bilgi ve belgeler ile kısa listelere ilişkin kriterler, elektrik dağıtım şirketinin internet
ana sayfasından kolaylıkla ulaşılacak şekilde süresiz ve güncel olarak yayımlanır. Bu Yönet-
meliğin 8 inci maddesinde belirtilen kısa liste değerlendirme dönemleri de elektrik dağıtım şir-
ketinin internet ana sayfasında yayımlanır.

(4) Kapsam dışı alımlar hariç tüm alım ve satımlarda, ihaleyi kazanan istekli isimleri
ve sözleşme bedeli bilgileri erişim sınırı olmaksızın internet ana sayfasından ulaşılacak şekilde
süresiz yayımlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Şebeke İşletim Sistemi Yatırımları karakteristiğindeki işler için imzalanmış söz-
leşme ve çerçeve anlaşmalar hariç, 25/05/2016 tarihi itibari ile yürürlükte bulunan iki yıldan
fazla süreli sözleşmeler ve çerçeve anlaşmalar, en geç 31/12/2017 tarihi itibariyle sonlandırı-
lır.”

“(4) Şebeke İşletim Sistemi Yatırımları karakteristiğindeki işler için imzalanmış söz-
leşme ve çerçeve anlaşmalar  hariç,  25/05/2016 tarihi itibari ile yürürlükte bulunan iki yıldan
fazla süreli 2011-2015 uygulama dönemi yatırım yükümlülüklerinin tamamlanmasına yönelik
yapılan sözleşme ve çerçeve anlaşmalar, en geç 31/12/2018 tarihi itibariyle sonlandırılır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/5/2016 29722
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HALI KİLİM VE EL SANATLARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanat-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör: Merkezin Koordinatörünü,

c) Merkez: Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; başta Erzurum el halısı olmak üzere Erzurum ve yö-

resinde gelenek halini almış her türlü el dokuması halı, kilim ve el sanatlarını incelemek, stan-

dart ve teknik özellikleri konusunda araştırma ve inceleme yapmak, öğrenci ve kursiyerlere

eğitim vermek ve uygulama-staj ortamı sağlamak, yöre halkına dokuma tasarımı, yöntemleri,

ürün çeşitlemesi ve turizme yönelik tanıtım konusunda yardımcı olarak üretimi destekle-

mektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Geçmişten bu güne Erzurum ve yöresinde başta Erzurum el halısı, her türlü halı,

kilim ve el sanatlarının gelişimini, halı, kilim ve el sanatları olmak üzere iki bölümde incele-

mek,
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b) Geçmiş deneyimleri de dikkate alarak Erzurum el halılarının standart ve teknik özel-

liklerini geliştirmek, bu özelliklerin, standart formatta oluşturulacak, ürüne özel etiketlerde yer

almasını sağlamak,

c) Geliştirilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, tu-

rizme yönelik ürün çeşitlemesi ve özel sipariş amaçlı çalışmaları yürütmek, gerektiğinde turizm

hizmeti sağlayıcılarıyla işbirlikleri gerçekleştirmek,

ç) Başta Erzurum el dokuma halı ve kilimleri olmak üzere diğer tüm el dokuma halı ve

kilimler için ait oldukları teknik ve standartlara uygunlukları konularında test, analiz ve de-

ğerlendirme yapmak, 

d) Talep halinde kamu kurum veya kuruluşları ile özel sektör ve diğer kuruluşlar için

bilirkişilik yapmak, rapor düzenlemek,

e) Konusuyla ilgili uluslararası konferans, kongre, panel, atölye, sergi, ödüllü yarışma

gibi faaliyetler düzenlemek, bu konuda çalışanları teşvik etmek,

f) Araştırmaların sonuçlarını yayımlamak, üretimleri sergilemek, Erzurum ve yöresinde

halı, kilim ve el sanatları ile ilgili dergi, kitap, broşür, rehber ve katalog basım ve dağıtımı yap-

mak, 

g) Erzurum ve yöresindeki yerel ve geleneksel halı, kilim ve el sanatları üretiminin, ta-

sarım ve geliştirme çalışmalarını yapmak,

ğ) Başta Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları

Bölümü akademik personeli olmak üzere bu alanlarda çalışan tüm araştırmacılara ve sanatçı-

lara, talepleri halinde, Müdür ve Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile Merkezin faaliyetleri

konusunda işbirliği protokolleri oluşturmak,

h) Her düzeydeki öğrenciler ve diğer talep eden kursiyerler için halı, kilim ve el sanatları

ile ilgili; staj, kurs, seminer ve yaz okulları düzenlemek,

ı) El dokuma ve el sanatları konusunda, her meslek ve yaş grubuna yönelik boş zaman-

ları değerlendirme amaçlı hobi atölyesi oluşturarak, dokumaya ilişkin ilgiyi canlı tutmak ve

sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak,

i) Erzurum ve yöresinde halı, kilim ve el sanatlarına ait örnekler derlemek, koleksiyon-

lar oluşturmak, gerektiğinde bunların yeniden üretilmesi için çalışmalar yapmak,

j) Halı, kilim ve el sanatlarının korunması ve sergilenmesi için çalışmalar yapmak,

k) Gelen talepleri değerlendirerek el dokuma halı ve kilimler için koruma ve restorasyon

çalışmaları yapmak,

l) Talep edilmesi halinde başka bölgelerde halı, kilim ve el sanatları atölye sistemleri

kurmak,

m) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,

n) Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları, Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma

Kuruludur.
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Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında

bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil tayin eder. Vekâlet süresi altı aydan

fazla olamaz. Altı ayı geçen vekâlet durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak için, Üniversitedeki öğretim ele-

manları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına

sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

yazışmaları yapmak ve yaptırmak,

ç) Yönetim Kurulu onayıyla Merkez Koordinatörü ve diğer Merkez personelini belir-

leyerek Rektörün onayına sunmak.

(2) Müdür, Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, ça-

lışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetimi ve denetiminden Rektöre

karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer dört üye, Müdürün önerileri doğrultusunda, Üniversitede Merkezin faaliyet alanına giren

konularda uzman ve tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilerek

görevlendirilir. Yönetim Kurulu iki ayda bir kez olağan şekilde toplanır. Yönetim Kurulu, üye-

lerin talepleri doğrultusunda ve Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yö-

netim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit

olması durumunda ise Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak,

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını inceleyerek karara bağlamak,

c) Merkez bünyesinde çalıştırılmak için Müdür tarafından önerilen personelin seçimini

yapmak,  

ç) Merkezin bilimsel araştırma, sergi, üretim, yayın hazırlık gibi faaliyetlerini ve bu

faaliyetlerin plan ve program esaslarını kararlaştırmak,

d) Araştırma, eğitim ve diğer etkinlik programları, projeler ve Merkez faaliyetlerinin

tanıtım çalışmaları, mali destek ve yayım konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağ-

lamak,

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını ve yürütme koşullarını

belirlemek,

f) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının değerlendirilmelerine yardımcı olmak,
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g) Uygulama ve araştırma projelerini, kurs vb. eğitim önerilerini bilimsel çalışma ku-
rullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve birimleri belirlemek,

ğ) Yıllık faaliyet değerlendirmesi yaparak sonraki yıllar için strateji geliştirmek ve Mer-
kezin faaliyet alanı kapsamına giren diğer konularda Müdüre yardımcı olmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerine katkı sağlayabilecek gö-

revler sürdüren Üniversitenin akademik personeli ile kamu kurumları ve özel sektör ile vakıf,
dernek, kooperatif gibi sivil toplum ve mesleki kurum ve kuruluşların temsilcileri arasından
Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen en fazla 15 kişiden oluşur. Danışma Kurulu top-
lantılarına üç kez mazeretsiz katılmayanların üyeliği düşer. Danışma Kurulunda yer alan Üni-
versite akademik personeli üye sayısı, toplam üye sayısının yarısından fazla olamaz.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kere salt çoğunlukla top-
lanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Müdür, Danışma Kuruluna
başkanlık eder. Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplantıları ile Danışma Kurulu top-
lantıları aynı anda ve ortak olarak yapılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirerek Yönetim Kuruluna Merkezin tüm faali-

yetleri konusunda yönlendirici düzeyde öneriler içeren rapor sunmak,
b) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunmak ve bu projelerin

gerçekleştirilmesine yönelik ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı
olmak.

Koordinatör 
MADDE 14 – (1) Koordinatör; Üniversitede tam zamanlı görev yapmakta olan öğretim

elemanları arasından Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilir. Koordinatör
Müdüre bağlı olarak çalışır. Koordinatör, Müdür ile diğer Merkez personeli ve dış paydaşlarla
olan ilişkileri koordine eder, Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı;  2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-
şılanır. İhtiyaç halinde, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapılan tüm kurum ve kuruluş-
lardan da personel desteği alınabilir.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetleri ve araştırmaları kapsamında alınan her türlü teç-

hizat, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ ANONİM 
ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK 

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ  
(SGM: 2017/19) 

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2459 kimlik kayıt numarası tahsis edil-
miş olan Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Anonim Şirketi, Ek-1’de yer alan
teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak görev-
lendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Inspecco
Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görev-
lendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13) yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 

Manavgat 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/160 

Karar No : 2016/309  

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir Ġleti ile Hakaret, Basit Tehdit suçundan Mehmet Mustafa 

ve Saliha oğlu 14/12/1970 Sivas doğumlu, Sivas Kangal Hüyüklüyurt mahallesi nüfusuna kayıtlı 

MURAT KIZILASLAN hakkında mahkememizin 18/11/2016 tarih 2015/160 Esas 2016/309 

Karar sayılı ilamla TCK. 106/1-2-c. 62, 52 maddesi gereğince CMK. 231/5 VE CMK. 231/8 

maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA VE 5 YIL 

DENETĠM SÜRESĠNE TABĠ TUTULMASINA karar verilmiĢ olup sanığın adresi tesbit 

edilemediğinden ve mernis adresine ulaĢılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiĢtir. 

ĠĢbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre baĢlamak üzere 7 günlük süre içinde 

mahkememize veya baĢka bir asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü 

baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle itiraz yoluna baĢvurulabileceği, aksi halde hükmün 

kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 4426 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2017/3776 

Suç : Resmi belgede sahtecilik 

Suç T. : 25.02.2010 

Sanık : Birol DEMĠRCĠ: (Mikail oğlu Rabiye'den olma 05.05.1977 doğumlu) 

  Atatürk Mah. 2625 Sk. No: l/l Kepez/Antalya adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

14.02.2013 gün ve 2012/48 E. 2013/92 K. sayılı hükmün sanıklar tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü 

gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi 

Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA, BOZMA 

isteyen 09.11.2014 gün ve 11/2013/191641 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan 

olunur. 4866/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

LĠPAZ ENZĠM ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 500 kg Lipaz Enzim alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 15.06.2017 PerĢembe günü, saat 10.30’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 15.06.2017 PerĢembe günü saat 10.30’a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: (312) 397 33 65-66    Faks: (312) 397 33 74-71  4924/1-1 
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AFYON VE ERZĠNCAN MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜKLERĠ’NĠN  

ĠHTĠYACI OLAN 3 ADET FORKLĠFT SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su ĠĢletmeleri Müdürlükleri’nin ihtiyacı 

olan toplam 3 adet (2 adet Afyon, 1 adet Erzincan) Çift Bıçaklı LPG’li Forklift kapalı zarfla teklif 

alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA‖ adresindeki Pazarlama SatıĢ Müdürlüğünden veya ―Fatih mah. Kızılay Sok. No: 8/1 

Gazlıgöl Beldesi Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR’’ adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 

TL + KDV karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 23 HAZĠRAN 2017 saat 11:00’a kadar Fatih mah. 

Kızılay Sok. No: 8/1 Gazlıgöl Beldesi Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk 

Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyonkarahisar Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiĢ / 

göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 23 HAZĠRAN 2017 günü saat 14:00’da Fatih mah. Kızılay Sok. No: 8/1 

Gazlıgöl Beldesi Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 4925/1/1-1 

————— 

ERZĠNCAN MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN  

ĠHTĠYACI OLAN STICKER ETĠKET SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

100.000.000 takım Sticker Etiket alım iĢi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Pazarlama SatıĢ ofisinden veya Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. 

No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 

125,00 TL + KDV karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 5 Temmuz 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi 

Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı 

Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 5 Temmuz 2017 saat 14:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. 

No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 4925/2/1-1 
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450 ADET ALL IN ONE (TÜMLEġĠK) BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ihtiyacı 

450 adet All in One (TümleĢik) Bilgisayar ihtiyaç sahibi KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 12/06/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 4934/1-1 
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TOPLAM 175 MĠLYON ADET SAYISAL OYUN KUPONU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Piyango Ġdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 50 milyon adet sayısal loto ve 35 milyon 

adet süper loto, 50 milyon adet Ģans topu ve 40 milyon adet on numara oyun kuponu olmak üzere 

toplam 175 milyon adet oyun kuponu; kuruluĢça hazırlanan teslim programına ve teknik 

Ģartnamesine uygun olarak, ticari Ģartnamemiz ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen hükümler 

dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için Ģartname bedelini (130,00- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis 

banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

Ġhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariĢ evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari Ģartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07.06.2017 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00 de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

dıĢ zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin teknik 

Ģartnamesine göre istenilen Ģartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme 

yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. Ġnceleme sonucu 

numuneleri istenilen Ģartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacak. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise 

açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde 

firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araĢtırması yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4922/1-1 
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264.000 ADET SAYISAL OYUNLAR BĠLET RULOSU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Piyango Ġdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 264.000 adet Sayısal Oyunlar Bilet 

Rulosu; kuruluĢça hazırlanan teslim programına ve teknik Ģartnamesine uygun olarak, ticari 

Ģartnamemiz ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, 

ihaleye katılabilmek için Ģartname bedelini (140,00- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis 

banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

Ġhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariĢ evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZCA 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari Ģartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07.06.2017 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00 de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

dıĢ zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin teknik 

Ģartnamesine göre istenilen Ģartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme 

yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. Ġnceleme sonucu 

numuneleri istenilen Ģartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacak. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise 

açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde 

firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araĢtırması yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler değerlendirilmeyecektir. 

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

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

Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, ―... 4734 ve 4735 sayılı 

Kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve Ģartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda 

olduğu ...‖, ibaresi yer alacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

9 - ĠĢ bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri Ģeklinde olacaktır. 4923/1-1 
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ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi 

Sitesi 100 iĢyeri yapım iĢi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin 

tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Esendere Yolu 2. Km. Küçük Sanayi Sitesi Ġdare Binası 

Yüksekova/HAKKARĠ  

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 adet iĢyeri yapım iĢi  

b) Yapılacağı yer : Yüksekova / HAKKARĠ  

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 16.430.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   1.150.100 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 15/06/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
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1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. 

(Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan 

teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġ) Ġç Zarf: ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine 

uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi 

Yapı Kooperatifi BaĢkanlığının Esendere Yolu 2. Km Küçük Sanayi Sitesi Ġdare Binası 

Yüksekova/HAKKARĠ adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 4806/2-2 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Dörtyol Belediye Başkanlığından: 

Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Sanayi Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Dörtyol Belediyesine ait 

200 ada 7 parsel sayılı taĢınmaz üzerinde, kat karĢılığı yaptırılacak olan Konut+ĠĢyeri+Ofis+Cafe 

ĠnĢaatı iĢi, Ģartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun (36. maddesine göre) 

kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

Ġli : Hatay,  

Ġlçesi : Dörtyol,  

Mahallesi : Sanayi,  

Ada/Parsel : 200 ada 7 parsel 

Mevcut Alanı : 7.193,22 m2 

Ġmar Durumu : ÖPA, E=2,00 hmax=serbest. 

ĠĢin adı/Kullanım Ģekli : Konut+ĠĢyeri+Ofis+Cafe 

1 - Ġhale 12/06/2017 günü saat 15:00’da Ġstasyon Caddesi No. 50 Dörtyol/HATAY 

adresinde Belediye Meclis salonunda Encümen (ihale komisyonu) huzurunda yapılacaktır. 

2 - Bu iĢin muhammen bedeli 21.335.580,00 TL (yirmibirmilyonüçyüzotuzbeĢbin 

beĢyüzseksenliradır.) (muhammen bedel olarak inĢaat maliyeti belirlenmiĢtir.) 

3 - Mevzu parselin üzerinde halihazırda yapılmıĢ olan kısmına iliĢkin, 1.413,568,75 TL 

(birmilyondörtyüzonüçbinbeĢyüzaltmıĢsekizlirayetmiĢbeĢkuruĢ) sözleĢme öncesi nakit olarak 

yatırılacaktır. 

4 - Son Müracaat Tarihi ihale günü saat 15:00 olup Ġhaleye Yeterlilik için istenen belgeler: 

Ġsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için baĢvuru dilekçesi ile 

birlikte 

a) Türkiye’de tebligat için örnek forma göre doldurulmuĢ adres beyanı vermesi. (Beyanda 

telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı veya noter tasdikli sureti) 

b1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, 2017 yılında alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 

b2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi odasından, 2017 yılında alınmıĢ tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 

tasdikli sureti veya aslı) 
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c1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini 

c2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durum 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 sirkülerini, 

d) Ġstekli adına vekâleten yeterlik dosyası veriliyor ise, yeterlik dosyası veren kimselerin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iĢtirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter 

tasdikli sureti veya aslı) 

e) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için örneğine uygun örnek forma göre 

düzenlenmiĢ ortak giriĢim beyannamesi vermesi. 

f) Ġlan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı. 

g) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı. 

h) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı. 

Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıdaki bentlerde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. 

ı) Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

i) Dörtyol Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ Ģartsız, süresiz, 640.067,40 TL (altıyüzkırk 

binaltmıĢyedilirakırkkuruĢ) (muhammen bedelin %3 nispetinde) geçici teminat mektubu; Geçici 

teminat nakit para ise Dörtyol Belediyesi adına yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzunu 

idareye vereceklerdir. 

5 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar (KDV Dahil) 1.500 TL’lik makbuz karĢılığı Emlak 

Ġstimlak Müdürlüğü Dörtyol/HATAY adresinden satın alınacaktır. 

6 - Ġstekliler, ihaleye yeterlilik baĢvurusu için yukarıda istenen belgeleri, ilanda belirtilen 

yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar, Dörtyol Belediye BaĢkanlığı Emlak Ġstimlak 

Müdürlüğüne imza karĢılığı vermeleri gerekmektedir. 

7 - BaĢvuru dosyası Ġdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde, 

ihale Ģartname hükümleri uygulanacaktır. 

9 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 4920/1-1 
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ÖN YETERLĠK ĠLANI 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

1 ADET 1.5 TESLA MR CĠHAZI alımı, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü 

maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında 

ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün 

istekliler teklif vermeye davet edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/265232 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Bornova/ĠZMĠR 

b) Telefon ve belgegeçer numarası : 232 311 42 72 / 42 74 - 232 311 43 22 

c) Elektronik posta adresi : bapege@gmail.com 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi 

Cihaz Alımları - 1 ADET 

b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Bornova/ĠZMĠR 

c) Teslim tarihi : 120 takvim günüdür. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Ġhale Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15/06/2017 - 10:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.a) 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 sanatkarlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru 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 son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya 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, 

c) Ön Yeterlik ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

ç) Ön Yeterlik ġartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Mal 

Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, Ön Yeterlik ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

g) Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.2. Ön yeterliğe iĢ ortaklığı olarak baĢvurulması halinde, 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı 

ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından iĢ deneyimini göstermek 

üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

kriterler: 

4.2.1. Adayın 600.000.-TRY tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya 

gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya 

yurtdıĢında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiĢ banka referans mektubu sunması 

zorunludur. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Ġsteklilerin bilanço veya eĢdeğer belgeleri ve bu belgelerin; 

a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan 

bilançolarda varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi 

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

4.3.1. Ġstekliler teklif ettiği sistemin teknik özelliklerini, çalıĢma ortam ve koĢullarını, 

standart ve isteğe bağlı aksesuar listelerini ve tüm dıĢ görünümünü açık ve net olarak gösteren 

tam boy resimleri de içeren tanıtım broĢür veya kitap/kitapçığını, ön yeterlik baĢvuru dosyasında 

sunmalıdır. 

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na 

(TITUBB) Ġthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylı olmalıdır. Ġstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte ön 

yeterlik baĢvuru dosyasında belgelemelidir. 

4.3.3. Adayların, teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini ön yeterlik baĢvuru 

dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak 

Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―….. marka…… model……cihazı 

teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi ― baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına 

yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

4.3.4. Adaylar, üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ön yeterlik 

baĢvuru dosyasında belgelemek zorundadır. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Adayın ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul 

iĢlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde; 

750.000.-TRY tutarından az olmamak üzere bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında 

gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak deneyimini gösteren belge veya 

teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. 

4.4.2. Her türlü Tıbbi Amaçlı Cihaz satıĢı yapmıĢ olanlar benzer iĢ olarak kabul 

edilecektir. 

5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

100.-TRY ve ihale dokümanı 100.-TRY bedelle aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik baĢvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Ege 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü adresine elden teslim 

edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4 

üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname 

eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 4927/1-1 
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VAKIF TAġINMAZ MEVCUT ĠMAR DURUMUNA GÖRE YAPIM KARġILIĞI  

KĠRALAMA ĠHALESĠNE ÇIKARILMIġTIR 

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aĢağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf 

taĢınmaz, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre ―Kapalı Teklif Usulü‖ ile 

mevcut imar durumuna göre yapım karĢılığı kiralama ihalesine çıkarılmıĢtır. 

ĠLĠ : Bursa 

ĠLÇESĠ : Osmangazi 

MAHALLESĠ-KÖYÜ : Selçukhatun 

CADDESĠ : Gökdere 

ADA NO : 5322 

PARSEL NO : 3 

YÜZÖLÇÜMÜ : 1276,94 m² 

CĠNSĠ  : Arsa 

ĠHALE USULÜ : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/a maddesi 

gereği Kapalı Teklif Usulü. 

MUHAMMEN ĠNġAAT BEDELĠ : 2.975.787,47 TL (2016 Yılı B.F. ile) (Ġkimilyon 

dokuzyüzyetmiĢbeĢbinyediyüzseksenyedi TürkLirası 

Kırkyedi KuruĢ)  

MUHAMMEN KĠRA BEDELĠ : SözleĢme tarihinden itibaren 1. Yıl aylık kirası 

500,00 (BeĢyüz) TL, 2. Yıl aylık kirası 1. Yıl aylık 

kirasının ÜFE oranında artırılması suretiyle 

belirlenecek tutar, 3. Yıl için aylık 5.000,00 (BeĢbin) 

TL’nin, önceki 2 yılın ÜFE oranında artırılması 

suretiyle belirlenecek tutar, 4. Yıldan itibaren bir 

önceki yıl aylık kira bedelinin ÜFE oranında 

artırılmak suretiyle 23. Yılın sonuna kadar devam 

ettirilerek belirlenecek tutar, 24. Yılda aylık 

12.500,00 (OnikibinbeĢyüz) TL’nin, sözleĢme 

tarihinden itibaren oluĢan ÜFE oranlarının ilave 

edilmesiyle belirlenecek tutar, 25. Yıldan itibaren 

sözleĢme süresinin sonuna kadar bir önceki yılın 

aylık kirasının ÜFE oranında artırılması suretiyle 

belirlenecek tutar, 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 89.648,02 TL  

  (Seksendokuzbinaltıyüzkırksekiz Türk Lirası iki 

kuruĢ) 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 13.06.2017 Salı günü saat 14:30  

ĠġĠN ADI VE NĠTELĠĞĠ : Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve 

yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı taĢınmaz üzerine, 

Vakıflar Meclisinin 20.09.2016 tarihli ve 406/408 

nolu kararı esas alınarak 01.07.2016 tarih ve 

89243403.756/1592 sayılı BaĢbakanlık Onayına 

istinaden Ģartnamesinde belirtilen koĢullarla yapım 

karĢılığı, 30 yıl süreli kiralama modeli ile yurt 

yapılması. 
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Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı, 

Vakıflar Meclisinin 20.09.2016 tarihli ve 406/408 nolu kararı esas alınarak 01.07.2016 tarih ve 

89243403.756/1592 sayılı BaĢbakanlık Onayına istinaden taĢınmazın;  

I. ġartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Hocahasan Mahallesi, Fahri Korutürk 

Caddesi, No:129 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binasında görülüp temin edilebilecektir. 

Ġrtibat için: Tel: 0 224 272 4110-11 Faks: 0 242 272 41 14 

II. Ġhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası 

Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale Ģartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı Ģartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 

tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına imza karĢılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

IV. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için detayları Ģartnamesinde belirtilen aĢağıda 

sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dıĢ zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, Ģartname eki (Ek:1) örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) ġartname eki (Ek:2) örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat 

bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu, 

f)Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde Ģartname eki (Ek:3) örneğe uygun Ortak 

GiriĢim Beyannamesi 

g) Tahmin edilen bedelin %10'u kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir Ģartname eki (Ek:4) örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans 

mektuplarının ihaleyi yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 

düzenlenmiĢ olması gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait 
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ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, Ģartname eki (Ek:5) örneğine uygun 

Ġhalelerden Yasaklılık Durum Formu, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair 100,00 TL tutarında banka dekontu, 

l) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, Ģartname eki (Ek:6) örneğine 

uygun Yer Görme Formu, 

m) ġartnamenin 11. maddesine göre hazırlanmıĢ, Ģartname eki örneğe uygun teklif 

mektubu (EK-7)  

Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir.  

Yukarıda sayılan belgeler dıĢ zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu baĢkanlığına verilmek zorundadır. 

Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm 

aĢamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para 

toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek 

zorundadır.  

V. Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Bursa Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Bursa Cumhuriyet ġubesindeki TR250001500158007272747249 

IBAN nolu hesabına dekontta iĢin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir. 

VI. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

VII. Bu iĢ için yapılmıĢ olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale 

üzerinde kalan istekli tarafından sözleĢme yapılmadan önce defaten ödenecektir. 

VIII. Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 4879/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve 

Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca (sözlü sınav yöntemi ile) 

Üniversitemiz Hukuk MüĢavirliğinde istihdam edilmek üzere, bir adet Avukat alınacaktır. 

 

UNVANI SINIFI DERECESĠ ADET 

AVUKAT AH 7 1 

 

1 - BAġVURU ġARTLARI 

a. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığınca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

d. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına ( KPSSP3 puan türünden) girmiĢ ve en az 60 

(altmıĢ) puan almıĢ olmak, 

2 - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1. BaĢvuru Formu (BaĢvuru sırasında doldurtulacaktır.) 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi 

3. www.turkiye gov.tr (e-Devlet) üzerinden alınacak Yükseköğretim Mezun Belgesi 

Sorgulamasının çıktısı  

4. Bir adet vesikalık fotoğraf 

5. KPSS (B) sonuç belgesi  

6. Avukatlık ruhsatnamesinin fotokopisi 

3 - GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ BAġVURU ġARTLARI YERĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

BaĢvuru Yeri 
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı 

Balkan YerleĢkesi EDĠRNE 0 284 223 42 15 

BaĢvuru Tarihleri 31 Mayıs 2017 - 14 Haziran 2017 

BaĢvuru Değerlendirmesi 

Sonucu Açıklama Tarihi 
20 Haziran 2017 

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi 
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan YerleĢkesi/EDĠRNE 

04 Temmuz 2017 Saat: 14.00 

 

BaĢvurular Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 31 Mayıs 2017 - 14 Haziran 2017 

tarihleri arasında Ģahsen yapılacaktır. Ġlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan baĢvurular ile 

Ģahsen yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

GiriĢ sınavı sözlü olarak tek aĢamada yapılacaktır. Adayların aranan Ģartları taĢıyıp 

taĢımadıkları, BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, baĢvurusu kabul 

edilen adayların listesi Üniversitemizin http://www.trakya.edu.tr/internet sayfasından 

yayımlanacaktır. 

Aranılan Ģartları taĢıyan adayların, KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan baĢlamak 

üzere bir sıralaması yapılacak ve ilk 5 aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. 
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KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da 

sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından 

(http://www.trakya.edu.tr) duyurulacaktır. 

4 - SINAV KONULARI 

a. Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul 

Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ġdare Hukuku, Ġdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul 

Hukuku, ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat. 

5 - SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Sözlü Sınavda adaylar; 

a. Sınav Konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

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

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

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 

e. Genel yetenek ve genel kültürü, 

f. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4'üncü fıkrasının (a) bendi için elli puan, diğer 

bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar 

ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam 

puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. BaĢarı 

sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan baĢlanarak belirlenir. Sözlü sınav baĢarı 

notunun eĢitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

6 - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZLAR 

1 - Sınav Kurulu tarafından baĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak suretiyle bir asıl 

ve bir yedek aday belirlenecek ve Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.trakya.edu.tr) 

duyurulacaktır. Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir. 

2 - Sözlü sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

3 - Duyuru tarihinden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde KPSS puan sıralaması sonuçları ile 

sözlü sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar ilgili kurulca yönetmelikte belirtilen süre 

içerisinde sonuçlandırılır. 

7 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

1 - Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

8 - ATANMA ĠġLEMLERĠ 

1. Avukat kadrosuna atama iĢlemleri Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim 

Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği’nin 

18.maddesinde belirtilen hükümler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine 

göre yapılacaktır. 4901/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

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. 

 4931/1-1 



31 Mayıs 2017 – Sayı : 30082 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

DUYURU 

Kamu Ġhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 nci maddesi uyarınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı ilgili kuruluĢu Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. Genel Müdürlüğü tarafından 30/04/2017 

tarihinden sonra 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında yapılacak olan ve Yapım ĠĢlerinde 

Benzer ĠĢ Grupları Tebliğinde yer alan "A-Üstyapı (Bina) ĠĢleri", "C - Sıhhi Tesisat ve Mekanik 

Tesisat ĠĢleri" ve "D-Elektrik ĠĢleri" gruplarındaki yapım iĢleri ile bu iĢlerle ilgili tamamlama, 

onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj iĢlerinde (N) sınır değer katsayısının (1,0) olarak 

belirlendiği ilanen duyurulur.  4930/1-1 

—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 

2547 Sayılı Kanunun 65. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 

17. Maddesi uyarınca ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltme ve 

Atama Esaslarını sağlamıĢ olmak koĢuluyla Profesör alınacaktır. 

Profesör kadrosu tam gün statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmiĢlerini, 

diplomalarını, diplomaların yurtdıĢından alınmıĢ olması halinde denklik belgesini dilekçelerine 

ekleyerek iĢ iĢbu ilanın yayın tarihinde itibaren 15 gün içinde ilgili Rektörlüğe bizzat 

baĢvurmaları gerekmektedir. 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. Ġlan olunur. 

FAKÜLTE : Mühendislik Fakültesi 

BÖLÜM : Endüstri Mühendisliği 

AKADEMĠK ÜNVANI : Profesör 

ALINACAK AKADEMĠSYEN SAYISI : 1 

ÖZEL KOġULLAR: Endüstri Mühendisliği ya da Yöneylem AraĢtırma alanında doktora 

yapmıĢ olmak; Rassal modeller, uygulamalı istatistik, finans matematiği ve büyük veri 

uygulamaları konularında çalıĢmaları olmak; Rassal modeller ve uygulamalı istatistik konularında 

lisans ve yüksek lisans seviyesinde ders verme ve öğrenciler ile birlikte çeĢitli araĢtırmalar 

yönetme tecrübesine sahip olmak; AraĢtırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlamıĢ olmak. 

BAġVURU ADRESĠ: 

Ġhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü, Bilkent/Ankara  

www.bilkent.edu.tr 4921/1-1 
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Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesinin ilgili bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine 

tabi olarak aĢağıda belirtilen Ģartlara göre ―Öğretim Üyesi’’ alınacaktır. 

BaĢvuru Belgeleri 

Ġlana konu olan kadrolar devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmiĢini, öğrenim belgelerini, 

4 adet fotoğrafını, yayın listesini (baĢlıca araĢtırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalıĢma ve 

yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı 

Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları 

Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir.  

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamıĢ diplomayla 

ve eksik evrakla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Ġlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 DöĢemealtı/ 

ANTALYA adresine Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan 

baĢvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için baĢvuru yapılacaktır. 

Ġlan olunur. 

 

Birim Bölüm/Program Unvan Kadro Özel KoĢullar 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk (Ticaret 

Hukuku Anabilim 

Dalı) 

Profesör 1 

- Hukuk fakültesi mezunu olmak  

- Doçentliğini ticaret hukuku 

alanında almıĢ olmak. 

- Uluslararası ticaret hukuku 

alanında makaleler yazmıĢ 

olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 

Kamu Hukuku (Ceza 

ve Ceza Muhakemesi 

Hukuku Anabilim 

Dalı) 

Profesör 1 

- Hukuk fakültesi mezunu olmak  

- Doktorasını ceza ve ceza 

muhakemesi hukuku alanında 

yapmıĢ olmak. 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası ĠliĢkiler 

Yardımcı 

Doçent 
1 

- Lisans derecesini Uluslararası 

ĠliĢkiler alanında tamamlamıĢ 

olmak 

- Uluslararası ĠliĢkiler alanında 

doktora yapmıĢ olmak  

- Uluslararası ĠliĢkiler ve Enerji 

Politikaları konularında doktora 

seviyesinde çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak 

- Ġyi derecede yabancı dil biliyor 

olmak 
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Birim Bölüm/Program Unvan Kadro Özel KoĢullar 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası ĠliĢkiler 

Yardımcı 

Doçent 
1 

- Lisans derecesini Uluslararası 

ĠliĢkiler alanında tamamlamıĢ 

olmak  

- Uluslararası ĠliĢkiler alanında 

doktora yapmıĢ olmak 

- Uluslararası ĠliĢkiler Teorileri 

ve Uluslararası Organizasyonlar 

konularında doktora seviyesinde 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak  

- Ġyi derecede yabancı dil biliyor 

olmak 

Mühendislik 

Fakültesi 
Makine Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
1 

- Makine Bölümü Lisans mezunu 

olmak. 

- Doktorasını Makine Mühendisliği 

alanında yapmıĢ olmak. 

- Numerik Analiz ve Katı Hal 

Mekaniği alanlarında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

- Ġyi derecede yabancı dil biliyor 

olmak 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
Doçent 1 

- Doçentlik unvanını Matematik 

dalında almıĢ olmak 

- Doktora sonrasında, yurtdıĢında, 

iki yıldan fazla araĢtırma 

deneyimi bulunmak 

- Kombinatorik, kodlama kuramı, 

kriptoloji konularında araĢtırma 

ve yayınlar yapmıĢ olmak 

- Ġyi derecede yabancı dil biliyor 

olmak. 

 4875/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz 

(www.bingol.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.  

Ġlan olunur. 
 

Bölümü ABD/Prog. Unvan Adet Derece Açıklama 

VETERĠNER FAKÜLTESĠ 

Klinik 

Öncesi 

Bilimleri 

Veterinerlik 

Patolojisi 
Profesör 1 1 

Veteriner Patoloji alanında ve 

balıklarda deneysel çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 
 

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 
 

Tarla 

Bitkileri 

Tarla 

Bitkileri 
Profesör 1 1 

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri 

konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
 

FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 
 

Felsefe 
Felsefe 

Tarihi 
Doçent 1 1 

DüĢünce Tarihine dair çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 
 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 
 

Kamu 

Yönetimi 

Siyaset ve 

Sosyal 

Bilimler 

Doçent 1 2 
Siyaset ve Kamu alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

 

FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 
 

Biyoloji 
Genel 

Biyoloji 

Yardımcı 

Doçent 
1 5 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

alanında Doktora yapmıĢ olup Kolon 

Kanseri ve Apoptoz üzerine hücre 

kültüründe çalıĢmaları bulunmak. 

Tarih 

Türkiye 

Cumhuriyeti 

Tarihi 

Yardımcı 

Doçent 
1 4 

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi 

Anabilim Dalında Doktora yapmıĢ 

olmak. 
 

BĠNGÖL TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 
 

Bitkisel ve 

Hayvansal 

Üretim 

Arıcılık 
Yardımcı 

Doçent 
1 1 

Balın Mikroskobik, HPLC ve GC-MS 

analizleri üzerine çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Bitkisel ve 

Hayvansal 

Üretim 

Tıbbi ve 

Aromatik 

Bitkiler 

Yardımcı 

Doçent 
1 5 

Türkiye’de yetiĢen bazı Scandix L. 

türleri üzerinde biyosistematik 

araĢtırmalar yapmıĢ olmak  
 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 
 

Sağlık 

Bakım 

Hizmetleri 

YaĢlı 

Bakımı 

Yardımcı 

Doçent 
1 5 

HemĢirelik Anabilim Dalında 

Doktora yapmıĢ olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 05.05.2017 - 172 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.05.2017 - 2653 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Çayıralan Ġlçesi, Curali (Esentepe) Köyü, Hazineye ait 122 ada, 510 parselin 

bir kısmında bulunan ―Tülücehöyüğü A, B, C Tümülüsleri‖ ile Hazineye ait 152 ada, 13 ve 40 

parsellerin bir kısmında bulunan ―Tülücehöyüğü D Tümülüsü‖ nün; kararımız eki 1/25000 ölçekli 

haritada koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 122 ada, 510 parsel ile 152 ada, 13 

ve 40 parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ 

Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik‖ gereği verilmesine; bu alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının 

geçerli olduğuna; ―Tülücehöyüğü BTümülüsü‖ üzerinde bulunan can ve mal güveliği açısından 

tehlike arz eden kaçak kazıya iliĢkin yasal iĢlem baĢlatılmasına, adli makamlarca uygun görülmesi 

durumda ivedilikle kaçak kazı çukurunun yerel yönetimlerce müze müdürlüğünün denetiminde 

kapatılmasına; bu tümülüslerde daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli 

güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması ve söz konusu taĢınmazın belli aralıklarla 

kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin sağlanmasına, uygulama sonrasına iliĢkin bilgi 

belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 05.05.2017 - 172 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.05.2017 - 2655 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Yerköy Ġlçesi, Sarıyaprak Köyünde bulunan,  tapuda mera olarak kayıtlı 1794 

parselin bir kısmını kapsayan ―Kaleninönü Höyüğü‖’nün; kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna ve bu alanda koruma amaçlı imar planı 

hazırlanana kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve 

Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna; 1794 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine ―bir kısmı 

I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine; ayrıca söz konusu taĢınmazın 

sit alanı dıĢında kalan kısımlarında mera vasfının devam etmesinde 2863 sayılı yasa kapsamında 

bir sakınca olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 05.05.2017 - 172 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.05.2017 - 2654 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Sorgun Ġlçesi, Çatmasöğüt (Mükremin) Mahallesinde ve kadastro harici taĢlık 

alanda bulunan ―Yılanlı Tümülüsü 1 ve 2‖ nin; kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; bu alanda koruma amaçlı imar planı 

hazırlanana kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve 

Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 05.05.2017 - 172 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.05.2017 - 2656 KAYSERĠ 

Yozgat ili, ġefaatli Ġlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Beyaztepe Mevkiinde bulunan,  tapuda 

mera olarak kayıtlı 147 ada, 3 parselin bir kısmını kapsayan ―Beyaztepe ġapeli‖’nin; kararımız 

eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği 

Ģekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna ve bu alanda 

koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece 

arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna;  147 ada, 3 parselin 

tapu kütüğü beyanlar hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 

13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği 

verilmesine; ayrıca söz konusu taĢınmazın sit alanı dıĢında kalan kısımlarında mera vasfının 

devam etmesinde 2863 sayılı yasa kapsamında bir sakınca olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2017-189 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.04.2017-3538 SĠVAS 

Dosya No : 60.00.755 

Tokat Ġli, Merkez, Büyükbağlar Köyü, Köyiçi Mevkii sit dıĢında bulunan, tapunun 112 

ada, 3 (öncesi 829) ve 4 (öncesi 830) nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Maliye Hazinesi’ne 

ait Kilise Yeri vasıflı taĢınmazlar üzerindeki Büyükbağlar Köyü Kilise Kalıntısının tescili ile 

taĢınmazların satıĢının Kurulumuzda değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 03.05.2016 tarihli ve 1225 sayılı yazısı, 10.01.2017 tarihli ve 94 sayılı 

yazısı ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 13.04.2017 tarihli ve 330 sayılı 

dosya inceleme raporu, ekleri ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ 

yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri korunma alanı haritası incelendi, yapılan 

görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Merkez, Büyükbağlar Köyü, Köyiçi Mevkii sit dıĢında bulunan, tapunun 112 

ada, 3 (öncesi 829)  ve 4 (öncesi 830) nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Maliye Hazinesi’ne 

ait Kilise Yeri vasıflı taĢınmazlar üzerindeki Büyükbağlar Köyü Kilise Kalıntısının 2863 sayılı 

Kanunun 6’ıncı maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, anıt 

fiĢinin onaylanmasına, yapı grubunun II. grup yapı, korunma alanının ise kararımız eki haritada 

iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine; 

112 ada, 3 (öncesi 829) ve 4 (öncesi 830) nolu parsellerde kayıtlı taĢınmazlar üzerinde 

tescilli kilise kalıntının bulunması nedeniyle taĢınmazların satıĢına yönelik Kurulumuz görüĢünün 

uygun olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2017-189 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.04.2017- 3548 SĠVAS 

Dosya No : 60.00.723 

Tokat Ġli, Merkez, Büyükbağlar Köyü, Ağıl Önü/Köyiçi Mevkilerinde sit dıĢında bulunan, 

tapunun 141 ada, 5 parsel, 145 ada, 1 parsel, 146 ada, 1 parsel, 147 parsel 3 parsel, 149 ada, 1, 2, 

3, 4, 5, 6 parseller ile 152 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Maliye 

Hazinesi’ne ait bahçe/arsa vasıflı taĢınmazların tamamı veya bir bölümü üzerinde tespit edilen 

Büyükbağlar Köyü YerleĢim Alanının tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 03.05.2016 tarihli ve 1225 sayılı yazısı; 10.01.2017 tarihli ve 

94 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 13.04.2017 tarihli ve 331 

sayılı dosya inceleme raporu, ekleri ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının 

görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan 

görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Merkez, Büyükbağlar Köyü, Ağıl Önü/Köyiçi Mevkilerinde sit dıĢında bulunan, 

tapunun 141 ada, 5 parsel, 145 ada, 1 parsel, 146 ada, 1 parsel, 147 parsel 3 parsel, 149 ada, 1, 2, 

3, 4, 5, 6 parseller ile 152 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Maliye 

Hazinesine ait bahçe/arsa vasıflı taĢınmazların tamamı veya bir bölümü üzerindeki Büyükbağlar 

Köyü YerleĢim Alanının 2863 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde tanımı yapılan kültür 

varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak 

tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının karar eki haritada iĢaretlendiği Ģekliyle 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e iliĢkin 

1’inci maddesinin I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları 

olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU 

  

Toplantı Tarihi ve No : 03/05/2017 - 50 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 03/05/2017 - 740 ANKARA 

Ordu Ġli, Ünye Ġlçesi, Ortayılmazlar Mahallesi, 360 ada, 1 parselde kayıtlı özel mülkiyete 

ait taĢınmazın korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine iliĢkin, Samsun 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/10/2016 tarih ve 3819 sayılı kararına karĢı 

ilgililerinin 15/02/2017 tarihli itiraz baĢvurusu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 18.04.2017 tarihli rapor okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Ordu Ġli, Ünye Ġlçesi, Ortayılmazlar Mahallesi, 360 ada, 1 parselde bulunan taĢınmazın 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesi ile Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. 

maddesindeki koĢulları taĢımaması nedeniyle tescil kaydının kaldırılmasına iliĢkin itirazın 

kabulüne, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/10/2016 tarih ve 3819 sayılı 

kararının 360 ada 1 parseldeki taĢınmazın tesciline iliĢkin kısmının iptaline, taĢınmazın tescil 

kaydının kaldırılmasına karar verildi. 4845/1-1 

————— 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 67.03/8 

Toplantı Tarihi ve No : 14.04.2017 - 224 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.04.2017 - 3618 SAFRANBOLU 

Zonguldak ili, Devrek ilçesi, Pınarönü Köyü, Akpınar Mahallesinde tespit edilen 

arkeolojik alanı konu alan Zonguldak Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 26.11.2015 

tarih ve 45580298-169.99/2582 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih 

ve 20913469-101.29.02-E.431967 sayılı yazısı, Zonguldak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 

16.12.2016 tarih ve 66056123-170.99-E.2790274 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12.04.2017 tarih ve 327 sayılı rapor formu 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Zonguldak ili, Devrek ilçesi, Pınarönü Köyü, Akpınar Mahallesinde, bahsi geçen alan 

yüzeyinde yoğun miktarda piĢmiĢ toprak seramik parçalarına rastlanılması, in-situ durumda 

olmayan ve muhtemelen parçalanmıĢ bir lahit mezara ait olduğu düĢünülen iĢlenmiĢ taĢ blokların 

bulunması ve alanın arkeolojik potansiyeli göz önünde bulundurularak kararımız eki 1/3000 

ölçekli haritada sınırları belirlendiği Ģekilde 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

aynı alanda tespit edilen iki adet mezarın, yine kararımız eki 1/3000 ölçekli haritada yerleri ve 

korunma alanları belirlendiği Ģekilde "Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil 

edilmelerine, kararımız eki haritaya göre sit alanında kalan, korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı ve korunma alanı olarak tescil edilen parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine gerekli 

Ģerhlerin konulmasına, söz konusu alana iliĢkin hazırlanan tescil fiĢlerinin uygun olduğuna;  

Bu alanda gerçekleĢtirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, arkeolojik sit alanlarına iliĢkin yürürlükteki ilke 

kararlarında yer alan hususların geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları olarak belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 20.01.09 

Toplantı Tarihi ve No : 10.03.2017 - 153 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.03.2017 - 6211 AYDIN 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Karahöyük Mahallesinde bulunan, Ġzmir II Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26/05/1993 tarih ve 3324 sayılı kararı ile tescil edilen I. 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin Müdürlüğümüz arĢivinde yapılan incelemelerde söz 

konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği,  

sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat 

sisteminde hazırlanmıĢ koordinatlı kadastral haritanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesinin talep edildiği Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08/12/2014 tarih ve 3662 sayılı yazısı, sit sınırlarına iliĢkin 

koordinatlı krokinin iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 23/12/2014 tarih ve 1292 

sayılı yazısı ve ekleri ile konuya iliĢkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21/02/2017 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin 

tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Acıpayam Ġlçesi, Karahöyük Mahallesinde bulunan, Ġzmir II Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26/05/1993 tarih ve 3324 sayılı kararı ile tescil 

edilen Karahöyük I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı 

haritada gösterildiği Ģekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları 

içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar 

verildi. 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 31 Mayıs 2017 – Sayı : 30082 

 

 
 4855/1-1 



31 Mayıs 2017 – Sayı : 30082 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 12.04.2017 - 243 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.04.2017 - 5325 MUĞLA 

Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkisinde Muğla Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.11.2000 tarih ve 182 sayılı kararı ile III. derece 

arkeolojik alanı olarak tescilli, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

21.12.2003 gün ve 2971 sayılı kararıyla uygun bulunan Bodrum Koruma Amaçlı Ġmar Planında 

III. derece arkeolojik sit alanında kalan, özel mülkiyete ait,  1087 ada 133 parsel (eski 33 ada 194 

parsel)  ve 1087 ada 155 ve 156 parsele (eski 105 ve 196 parsel) ulaĢımı sağlayan imar yolunda 

Müzesince yapılan sondajlarda ortaya çıkan mezarlar ve çevresindeki parsellerde tespit edilen 

mezarların tesciline iliĢkin, Kurulumuzun 17.02.2017 gün ve 5163 sayılı kararı; Ġlgilisinin 

07.03.2017 tarihli geçici yol önerisi, Ġstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge 

Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 17.01.2017 gün ve 66 sayılı yazısı ve ekleri; Genel 

Müdürlüğümüzün 17.11.2016 gün ve 205603 sayılı yazısı; Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2005 gün ve 1301 sayılı kararı, Muğla Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.06.2006 gün ve 2125 sayılı kararı, Muğla Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.12.2011 gün ve 319 sayılı, 03.06.2015 gün ve 3394 

sayılı, 30.01.2016 gün ve 4047 sayılı, 24.02.2016 gün ve 4079 sayılı, 21.04.2016 gün ve 4334 

sayılı, 14.07.2016 gün ve 4468 sayılı, 06.10.2016 gün ve 4673 sayılı kararları ve 07.04.2017 

tarihli Müdürlük uzman raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda;  

Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkisinde Muğla Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.11.2000 tarih ve 182 sayılı kararı ile III. derece 

arkeolojik alanı olarak tescilli, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

21.12.2003 gün ve 2971 sayılı kararıyla uygun bulunan Bodrum Koruma Amaçlı Ġmar Planında 

III. derece arkeolojik sit alanında kalan, özel mülkiyete ait,  1087 ada 133 parsel (eski 33 ada 194 

parsel)  ve 1087 ada 155 ve 156 parsele (eski 105 ve 196 parsel) ulaĢımı sağlayan imar yolunda 

Müzesince yapılan sondajlarda ortaya çıkan mezarlar ve çevre parsellerde tespit edilen mezarların 

2863 sayılı yasa doğrultusunda kararımız eki haritada sınırlarının belirlendiği Ģekilde I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tesciline, söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sitler koruma 

ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna; 05.01.2017 gün ve 29939 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Koruma Amaçlı Ġmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin 

Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine ĠliĢkin Usul ve Esaslara Ait 

Yönetmelik‖ doğrultusunda hazırlanacak ve I. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının iĢlendiği ve 

sondaj kazısında çıkan mezarların üstünden geçen yolu iptal ederek yeni imar yolunu düzenleyen 

plan değiĢikliğinin Belediye Meclis kararı ile birlikte ivedi olarak Müdürlüğümüze iletilmesine, 

kararımız eki paftada gösterilen geçici yolun plan değiĢikliği yapılana kadar kullanılabileceğine, 

düzenlemenin Müze Müdürlüğü denetiminde zemine fazla müdahale etmeden yapılabileceğine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7021 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık

Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma

Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Milli Eğitim Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Sağlık Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
–– Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin

Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Inspecco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Onaylanmış

Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2017/19)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 19/4/2017 Tarihli ve 2014/17591 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


