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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfla-

rınca uygulanan nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi
halinde verilecek sigorta prim desteği ile çalışabilir durumda olanların işe veya mesleki eğitime
yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, nakdi düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ve bu Yönetmelikte
belirtilen şartları haiz çalışabilir durumda olan kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma

ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun ek 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Bütünleşik Sistem: Sosyal yardımlara ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütüldüğü, sosyal

yardım verileri ile yararlanıcıların sosyo-ekonomik verilerinin tutulduğu Bütünleşik Sosyal
Yardım Bilgi Sistemi ve veri tabanını,

c) E-Bildirge: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran
işverenlerin, bu sigortalılara ilişkin bildirimleri yapmalarına imkân sağlayan elektronik sistemi,



ç) Hane: Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın adres kayıt sistemindeki
kayıtlara göre aynı konutta ya da aynı konutun bir bölümünde yaşayan bir kişiyi veya birden
fazla kişiden oluşan topluluğu,

d) İŞKUR: Türkiye İş Kurumunu,
e) Nakdi Düzenli Sosyal Yardım: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

Kurulu tarafından belirlenen şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları, şartlı gebelik yar-
dımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar,
öksüz, yetim ve asker çocuğu yardımları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
Kurulu tarafından belirlenecek diğer düzenli yardımları,

f) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
g) Sigorta Primi Desteği: 3294 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi uyarınca prime esas

kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi tutarını,
ğ) Vakıf: 3294 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sigorta Primi Desteğinden Yararlanma Şartları

Destek kapsamında bildirilecek sigortalıda bulunması gereken şartlar
MADDE 4 – (1) Sigorta primi desteğinden yararlanılacak sigortalıda aşağıdaki şartlar

birlikte aranır:
a) İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan

en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak,
b) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı

alt bendi kapsamında olmak,
c) İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında olmak,
ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında özel

sektör işverenlerince 26/4/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak.
Destekten yararlanacak işyerlerinde bulunması gereken şartlar
MADDE 5 – (1) Sigorta primi desteğinden yararlanacak işyerlerinde aşağıdaki şartlar

birlikte aranır:
a) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
b) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK’ya bildirilen

aylık prim ve hizmet belgelerinde veya SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemlerinde
kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

c) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
ç) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
d) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası

ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
e) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde tespitin bulunmaması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta Primi Desteğinin Uygulanması

Desteğin finansmanı ve süresi
MADDE 6 – (1) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi

uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren
hisselerine ait tutarın tamamı Bakanlık tarafından karşılanır.

(2) Bakanlık tarafından karşılanacak sigorta primi desteği tutarı, 5510 sayılı Kanunun
81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirim ile birlikte uy-
gulanması halinde prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde beş puanlık indirimin ardından, prime esas ka-
zanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesine karşılık gelen tutarın
tamamıdır.
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(3) Bu kapsamda uygulanan destek süresi sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir
yıldır.

(4) Sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden bir yıllık destek süresi dol-
madan ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işve-
rene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, bu Yönetmelikle belirlenen şartların sağ-
lanması kaydıyla, sigortalının sonradan işe girdiği yerlerde kalan teşvik süresi kadar destekten
yararlanılabilir.

(5) Bu maddede belirtilen sürelerin takibini SGK yapar.
Sigorta primi desteğinin işleyişi
MADDE 7 – (1) Sigortalının işe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdî

düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların hanesinde ikamet edenler
hane bazlı olarak Bakanlık tarafından elektronik ortamda SGK’ya bildirilir.

(2) Bakanlık tarafından SGK’ya bildirilen hanelerde ikamet edenlerden 5510 sayılı Ka-
nunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında
bulunanlar SGK tarafından tespit edilir.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında tespit edilen kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz
olup olmadığı İŞKUR tarafından elektronik ortamda SGK’ya bildirilir.

Başvuru şekli
MADDE 8 – (1) Sigorta prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenler e-Bildirge

sistemi üzerinden ya da SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemleri ile başvuruda bu-
lunur.

(2) İşverenler tarafından e-Bildirge sistemi üzerinden yapılan başvuruda destekten ya-
rarlanmaya ilişkin kontroller e-Bildirge sistemi tarafından elektronik ortamda yapılır. Ancak,
destek kapsamına giren sigortalının, işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden
bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işve-
renlerce takip edilerek destekten bu sebeple yersiz yararlanılması halinde işverenlerden yersiz
yararlanılan prim tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve
gecikme zammı ile birlikte SGK tarafından tahsil edilir.

Ödeme
MADDE 9 – (1) Bir önceki yıla ait teşvikten yararlanmış kişilerin listesi ve teşvik tu-

tarına ilişkin bilgiler SGK tarafından her yılın Mart ayının son iş gününe kadar Bakanlığa bil-
dirilir.

(2) Bu madde kapsamında Bakanlığa bildirilen teşvik tutarı, bildirildiği tarihi takip eden
ayın başından itibaren üç ay içerisinde Bakanlık tarafından SGK’ya ödenir. Ödemenin gecik-
mesi halinde prim alacaklarına uygulanan gecikme zammı uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönlendirme ve Müeyyide

İŞKUR’a kaydedilecek kişiler
MADDE 10 – (1) Aşağıdaki şartları birlikte haiz olan kişiler çalışabilir olarak nitelen-

dirilir ve Vakıflar tarafından bütünleşik sistem üzerinden İŞKUR sistemine kaydedilir:
a) Son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış

olanların ikamet ettiği hanede bulunmak ve 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak,

b) 18 yaşını doldurmuş ve 55 yaşından gün almamış olmak,
c) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz

Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık almıyor olmak,
ç) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesi kap-

samında engelli yakını olarak engellilerin evde bakımına destek için yapılacak sosyal yardım-
lardan yararlanmıyor olmak.
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(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan çalışabilir durumda olan
kişiler İŞKUR tarafından durumlarına uygun işlere yönlendirilir, mesleki eğitime veya diğer
aktif işgücü programlarına tabi tutulur.

(3) Teklif edilecek iş, mesleki eğitim veya diğer aktif işgücü programları ilçe belediyesi
için ilçe sınırı, büyükşehir belediyesi için işyeri servis aracı veya en fazla iki şehir içi toplu ta-
şıma aracıyla ulaşım sağlanabilen il sınırı dahilinde yer alır. Ancak kişinin istemesi halinde
farklı il veya ilçelerde istihdam edilebilir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayan kadınların bakmak zo-
runda olduğu ilkokul çağında veya daha küçük yaşta çocuk ya da çocukları olması veyahut bi-
rinci fıkrada belirtilen şartları haiz kişilerin sürekli hastalık hali veya çalışmasına engel teşkil
eden bu ve benzeri nitelikteki mazeretlerinin Vakıflar tarafından tespit edilmesi halinde bu
tespit kararı Vakıfça kayıt altına alınarak bu kişiler çalışamaz olarak nitelendirilir ve İŞKUR
sistemine kayıtları yapılmaz.

Müeyyide
MADDE 11 – (1) Mesleki eğitimi veya aktif iş gücü programlarını ya da İŞKUR tara-

fından teklif edilen işi haklı bir sebep olmaksızın üçüncü kez kabul etmeyenlerin nakdî düzenli
sosyal yardımları, durumun İŞKUR sistemi üzerinden bütünleşik sisteme bildirilmesini takip
eden aybaşından itibaren bir yıl süreyle kesilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan iş ve işlemlere ilişkin itirazlar Vakıf
mütevelli heyetlerince değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Desteğin uygulanmayacağı haller
MADDE 12 – (1) Yapılan muhtelif kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı

olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu destekten yararlanamaz.
(2) Bu destek hükümleri, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hük-

münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fık-
rası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile bu işyerlerinin yaptırdığı her türlü
alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt
dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

Diğer hükümler
MADDE 13 – (1) İşverenlerin SGK’ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari

para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 21/7/1953 tarihli
ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre
tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış olması; tecil,
taksitlendirme ve yeniden yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece destek hükümlerinden
yararlanmaya engel teşkil etmez.

(2) İşverenin destekten yersiz olarak faydalandığının tespiti hâlinde, yararlanılan destek
tutarı 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammıyla
birlikte SGK tarafından işverenden tahsil edilir. Tahsil edilen tutarlara ilişkin liste her yılın
Mart ayının son gününe kadar Bakanlığa bildirilir. Bu tutar Bakanlıkça SGK’ya yapılacak des-
tek ödemesinden mahsup edilir.

(3) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yet-
kilidir.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MENSUBU SAĞLIK PERSONELİNİN

ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde 27/7/1967 tarihli

ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi görev yapan veya yapacak olan
sağlık personelinin, Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına yurtiçi eğitim kurumlarında
alacakları ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 926 sayılı Kanunun 13 üncü, 67 nci ve 68 inci mad-

delerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,
b) Eğitim: Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işini,
c) Eğitim kurumu: Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına, Türk Silahlı Kuvvetleri

mensubu sağlık personeline, önlisans, lisans ve/veya lisansüstü eğitim vermek üzere protokol
yapılmış olan kurumları,

ç) Lisans eğitim ve öğretimi: Orta öğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı
kapsayan bir yükseköğretimi,

d) Lisansüstü eğitim: Aşağıdaki kademelere ayrılan yüksek lisans ve doktora ile tıpta,
diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini;

1) Yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık): Bir lisans
öğretimine dayalı eğitim ve öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan
yükseköğretimi,

2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı yarıyıl veya yüksek lisans, eczacılık ve fen fakültesi
mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında ka-
zanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve özgün bir araştırmanın
sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

3) Tıpta uzmanlık (tıpta yan dal uzmanlık dâhil): Sağlık Bakanlığı tarafından düzenle-
nen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı
amaçlayan bir yükseköğretimi,

4) Diş hekimliğinde uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre
yürütülen ve diş hekimlerine belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir
yükseköğretimi,

5) Veteriner hekimlikte uzmanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından dü-
zenlenen esaslara göre yürütülen ve veteriner hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve yetki
sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

e) Lisansüstü eğitim öğrencisi: Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarına kaydolan
subay ve astsubayların programlardan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle eğitim ku-
rumları ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

f) Öğrenim: Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlık-
ların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmayı,

g) Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işini,

22 Haziran 2017 – Sayı : 30104                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



ğ) Ön lisans eğitimi: Orta öğretim yeterliliklerine dayalı, en az ikiyıllık bir programı
kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini
teşkil eden yükseköğretimi,

h) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ı) Sağlık personeli: Tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim, sağlık sınıfını,
i) TSK: Türk Silahlı Kuvvetlerini,
j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
k) Yükseköğretim: Eğitim sistemi içinde, orta öğretime dayalı en az dört yarıyılı kap-

sayan her kademedeki eğitim ve öğretimi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ön Lisans, Lisans Eğitimine İlişkin Hususlar

Öğrenci kaynakları
MADDE 4 – (1) Bakanlık nam ve hesabına eğitim alınacak kontenjanlara; ÖSYM’nin

yaptığı sınavlarda ve ÖSYM tarafından yerleştirilen ortaöğretime dayalı en az sekiz yıllık prog-
ram mezunu veya ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının ara sınıflarından öğ-
renciler alınır.

Kontenjan
MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans eğitimine, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edi-

lecek ilke, öncelik ve ana programlara göre Genelkurmay Başkanlığının harekât ihtiyaçları da
göz önünde bulundurularak Bakanlık tarafından tespit edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.
Belirlenecek bu kontenjanlar ve kayıt kabul koşulları Bakanlık tarafından her yıl en geç Şubat
ayı içerisinde YÖK’e ve ÖSYM’ye bildirilir.

Duyuru
MADDE 6 – (1) Askeri öğrenci alınmasına ilişkin duyuru, Bakanlık tarafından her yıl;

giriş koşulları, istenen belgeler, başvurulacak yerler ile gerekli diğer bilgiler basın yayın or-
ganları aracılığıyla ve internet sayfasında duyurulur.

Giriş koşulları
MADDE 7 – (1) Ön lisans ve lisans eğitimine giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatının olma-
ması,

2) TSK’nın manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile
bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

3) Toplumda tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve
halen çalışmamakta olması,

4) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç
tasnii, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, fuhuş, gayri tabi muka-
renet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ile istihlak
kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırla-
rını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,

5) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sa-
kıncalı hallerinin bulunmaması.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zamanaşımına uğramış yahut para ceza-
sına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa
bile bir suçtan hükümlü bulunmamak,
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ç) Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
d) Bir askeri okuldan, çıkmış veya çıkarılmış olmamak, sivil okullardan ise örgün eğitim

dışına çıkarma cezası almamış olmak,
e) Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar

için kefil göstermek),
f) 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, "Askeri Öğrenci Olur" kararlı sağlık raporu almak,

g) Bakanlık tarafından yapılacak olan mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki de-
ğerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

ğ) 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeri Okullara Alınan
Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler
İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğren-
cilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve ke-
falet senetlerini düzenlemek.

(2) Giriş koşullarını sağlamadığı tespit edilen öğrencilerin tespit edildiği andan itibaren
öğrencinin okuldan ilişiği kesilir.

Eğitim ve öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Ön lisans ve lisans eğitim ve öğretim süresi ilgili fakülte, yüksekokul,

meslek yüksekokullarının eğitim süresi kadardır. Öğrenciler öğrenimlerini 4/11/1981 tarihli ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen sürede tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca as-
keri öğrenciler bir sınıfı en çok iki eğitim öğretim yılında ve o sınıfta okutulan bütün derslerin
ve stajların sınavlarını vererek tamamlamak zorundadırlar.

(2) Sağlık nedeniyle kaybedilen eğitim ve öğretim süresi azami eğitim, öğretim süre-
sinin dışında tutulur. Ancak devamsızlığın usulüne uygun alınmış sağlık raporuna dayalı olması
ve raporun öğrencinin öğrenim yapmakta olduğu yükseköğretim kurumunun yetkili organla-
rınca kabul edilmesi gereklidir. Askeri öğrenciler sağlık nedeniyle en çok iki eğitim ve öğretim
yılı kaybedebilirler.

(3) Sağlık mazereti dışında hazırlık sınıfı için ek süre tanınmaz.
Eğitim ve öğretim programları
MADDE 9 – (1) Öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri yıllık takvimlerde gösterilir.

Yükseköğretim takviminde ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının programları
esas alınır.

(2) Askeri öğrencilere, öğrenim süreleri içinde teorik ve uygulamalı askeri eğitim prog-
ramları uygulanır.

(3) Teorik ve uygulamalı askeri eğitim öğretim programları ve kamplar, askeri öğren-
cilerin akademik programını aksatmayacak sürelerde planlanır.

(4) Yıllık takvim eğitim programı ve uygulama ayrıntıları yönerge ile belirlenir.
Eğitim ve öğretime devam mecburiyeti
MADDE 10 – (1) Askeri öğrenciler, bütün derslere, uygulamalara, seminerlere, eğitim

ve öğretimin gereği olan her türlü bilimsel faaliyetlere devam etmek, katılmak ve sınavlarına
girmek zorundadırlar. Askeri öğrencilerin bu faaliyetlere devam ederek tamamladıkları, vize
(ara sınav) ve final (ana sınav) katılımları ve söz konusu sınav sonuçları belgelenir.

(2) İki yarıyılda mazeretsiz toplam 30 gün ve daha fazla eğitim, öğretime devam etme-
yen öğrenciler o eğitim ve öğretim yılını kaybederler. Mazeretsiz olarak eğitim, öğretime ve
uygulamalar ile staj eğitimlerine devam etmeyen askeri öğrenciler hakkında eyleminin niteli-
ğine göre sıralı disiplin amirlerince disiplin cezası verilir veya kanuni işlem yapılır.

(3) Mazeret olarak sayılan sağlıkla ilgili herhangi bir neden dışında, bir teorik dersin
veya ders grubunun (laboratuvar eğitimi dâhil) yüzde otuzundan veya uygulamalı staj dersle-
rinin yüzde yirmisinden fazlasına katılmayan askeri öğrenciler, o ders veya derslerin sınav hak-
larını kaybederler ve sınavlarına alınmazlar. Mazeret olarak kabul edilen sağlık nedenleri ile
bir eğitim öğretim yılında bir dersin teorik ve pratik kısımlarından ayrı ayrı yüzde ellisinden
fazlasına katılmayan askeri öğrenciler, o ders veya derslerin sınav haklarını kaybederler ve sı-
navlara alınmazlar.
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(4) Askeri öğrenciler devamsızlıktan dolayı kaybetmiş oldukları eğitim ve öğretim yı-
lını, bir sonraki yıl bütün gereklerini yerine getirerek tamamlamak zorundadırlar.

(5) Devamsızlıktan dolayı devre kaybeden öğrenciler, müteakip eğitim ve öğretim yılı
başına kadar derslere devam ettirilir.

(6) Öğrenim görülen kurumun mevzuatı ile TSK’nın konuya ilişkin mevzuatı arasında
herhangi bir çatışma olursa TSK’nın ilgili mevzuatı uygulanır.

Sınav, değerlendirme, sınıf geçme ve bitirme
MADDE 11 – (1) Öğrenciler öğrenim yaptıkları ilgili fakülte, yüksekokulların ve mes-

lek yüksekokullarının sınav ve değerlendirme mevzuatına tabidirler.
(2) Bakanlıkça görevlendirilecek ilgili kurullar tarafından öğrencinin başarısını izlemeyi

sağlayıcı bir Eğitim Takip Sistemi/Öğrenci Akademik Gelişim Takip Sistemi oluşturulur. Bu
öğrenci sicili, öğrencinin subaylığa nasbını müteakip atandığı kurum veya birliğe gönderilir.

Mazeretler
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin, eğitim ve öğretim süresinde, sağlık raporu ile mazeretli

sayılabilmesi için hastalığının, yetkili sağlık kuruluşunca belgelenmesi gerekir.
(2) Sağlık durumları nedeniyle eğitim öğretime devam edemeyecekleri anlaşılanlar hak-

kında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
Sağlık Yeteneği Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.

Disiplin esasları, ceza verme usulleri, öğrencilikten çıkarma ve çıkma
MADDE 13 – (1) Disiplin cezaları, ceza verme usulleri, öğrencilikten çıkarma ve çıkma

hususlarında askeri öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Öğrencilerin özlük hakları
MADDE 14 – (1) Askeri öğrenciler parasız yatılı olup, harçlık, giyecek, barınma, genel

eğitim ve öğretim ile diğer özlük hakları askeri öğrenciler için yürürlükte olan ilgili mevzuat
hükümlerine göre Bakanlık tarafından karşılanır.

Ödül
MADDE 15 – (1) Ödül hususunda askeri öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uy-

gulanır.
Subaylığa veya astsubaylığa nasıp
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, 926 sayılı Kanun kapsamında; ilgili fakülte, yüksekokul

veya meslek yüksekokulunu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe veya
astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa veya astsubay çavuşluğa nasbedile-
ceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin
en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan;

a) Fakülte veya yüksekokulları bitirip de teğmenliğe veya astsubay çavuşluğa nasbe-
dilmeden önce subaylar veya astsubaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan tutuk-
lanan ya da gözaltına alınanların teğmenliğe veya astsubay çavuşluğa nasıpları yapılmaz. Bun-
lardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebep olacak şekilde mahkûm olanlarla Bakan-
lıkça yetkilendirilen ilgili disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar hariç
olmak üzere haklarında mahkûmiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraata veya kamu
davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alı-
nanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe veya astsubay çavuş-
luğa nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

(2) Kazaî, idarî ve sıhhî zorunluluklar nedeniyle fakülte veya yüksekokulları 30 Ağustos’tan
sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bunların
nasıpları emsalleri tarihine götürülür.
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Mezuniyet sonrası askeri eğitim
MADDE 17 – (1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitiren öğrenciler

subay veya astsubay nasbedildikten sonra sınıf okulunda nasbedildikleri rütbede ilk açılacak
askerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar.
Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilir ve yeniden
eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süreleri bir yıl uzatılır.
Personel sınıf okulu eğitimini müteakip sınıfı ile ilgili bir göreve atanır.

Mecburi hizmet yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Öğrenciler mezuniyetlerini takiben 926 sayılı Kanunun 112 nci mad-

desinde belirtilen süre kadar mecburi hizmete tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tıpta Uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık,
Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimine İlişkin Hususlar

Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş
hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık eğitimi

MADDE 19 – (1) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta
uzmanlık eğitimi ile ilgili mevzuat esasları doğrultusunda tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta
uzmanlık eğitimi giriş sınavlarına, subay nasbedildikten sonra on beş yıllık fiili hizmet süresinin
sonuna kadar aşağıda belirtilen şartları haiz olanlar kabul edilirler:

a) Başvuru tarihine kadar almış olduğu sicillerin not toplamlarının ortalaması, sicil tam
notunun en az yüzde doksan ve yukarısında olmak,

b) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına gir-
miş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olunsa bile;

1) Millete ve Devlete karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırı-
cılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, cin-
sel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli
iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım
ve satımlara fesat karıştırma suçlarından mahkûm olmamak,

2) Firar, amir veya üste fiilen taaruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet,
fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci mad-
desinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak,

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki
suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme
cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmamak.

c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatının olma-
ması.

(2) Personelin kendinden kaynaklanmayan harekât ve benzeri görevler gibi diğer ne-
denlerden dolayı giremedikleri sınavlar için, ilgili kurum tarafından daha sonraki dönemlerde
yapılacak sınav/sınavlara, ilave sınav başvuru hakkı tanınır. Söz konusu personele on beş yıllık
fiili hizmet süresi sonundan itibaren, sınava giremedikleri süre kadar başvuru hakkı tanınır, bu
süre iki yıldan fazla olamaz.

(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar nedeniyle almış oldukları
cezalar ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş,
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bu suçlardan mahkûm olan-
ların başvuruları kabul edilmez.

(4) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınav-
ları, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında yapılır.
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(5) Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek ilke, öncelik ve ana prog-
ramlara göre Genelkurmay Başkanlığının harekât ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak,
hazırlanan Yıllık Uzman Tabip Temin ve Yetiştirme Planlarında yer alan uzmanlık dalı kon-
tenjanları sınav tarihinden yeterli süre öncesinde yayım yolu ile duyurulur.

(6) Bakanlık tarafından, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kap-
samında; eğitim kurumu ile koordine edilerek belirlenen kontenjanlar, YÖK tarafından sınav-
dan önce yayımlanacak Tıpta Uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık ve Diş Hekimliğince Uzmanlık
Sınavlarına Müracaat Kılavuzlarında yer alması için Sağlık Bakanlığı, YÖK Başkanlığı ile
ilgili eğitim kurumuna gönderilir.

(7) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında; sınavlar
için başvuracak adaylar, kadroların duyurulmasını müteakip otuz gün içerisinde dilekçe ile sil-
sileler yoluyla ilgili kuvvet komutanlığına müracaatlarını yaparlar. İlgili kuvvet komutanlığınca,
birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki şartlara haiz personel bilgileri, Bakanlığa gönderilir. Ba-
kanlıkça birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartlara haiz adayların kimlik bilgileri,
adaylardan kontenjan tercihlerinin alınma süreci başlamadan önce ÖSYM’ye gönderilir. Ba-
kanlıkça belirtilen aday listesinin dışında kalan adaylar sınava girmiş olsalar bile ilan edilen
kontenjanlara yerleştirilmezler.

(8) Personel müracaatını, ÖSYM tarafından ilan edilen başvuru esaslarına göre ÖSYM’ye
şahsen yapar.

(9) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve 21/10/2016 tarihli ve
29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsa-
mında; Bakanlık nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve ecza-
cılıkta uzmanlık sınavına giren personele ait sınav sonuçları, ilgili eğitim kurumu tarafından
Bakanlığa bildirilir.

(10) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri kurum ve birim-
lerde tamamlamaları esastır. Ancak;

a) Eğitim yetkisi kaldırılan kurum ve birimlerdeki uzmanlık öğrencileri, Bakanlık ile
Tıpta Uzmanlık Kurulunun tespit edeceği kurum ve birimle yapılacak protokol kapsamında
nakledilir.

b) Hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitim sorumlusunun bu-
lunmadığı durumlar ile sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybeden birimler-
deki uzmanlık öğrencileri Bakanlık ile koordine kurularak, başka kurumlarda eğitim almak ve-
ya rotasyon yapmak üzere altı aya kadar görevlendirilirler. Bu süre içerisinde ilgili birimde
eğitim sorumlusu istihdam edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılama-
dığı hallerde uzmanlık öğrencileri hakkında (a) bendi hükümleri uygulanır.

(11) Bakanlık tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek belirlenen kon-
tenjana yerleştirilen personel kimlik bilgileri Kuvvet Komutanlıklarına bildirilir ve Genelkurmay
Başkanlığına bilgi verilir. Söz konusu personel, Kuvvet Komutanlıkları tarafından, 18/12/2005
tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin
13 üncü maddesi gereğince Bakanlık ile koordine edilerek, eğitimleri süresince eğitim kuru-
munun bulunduğu Garnizon Komutanlığı emrine (tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş he-
kimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitimi görmek üzere) atandırılır.

(12) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eği-
timine giriş şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi
sırasında bu şartlardan birisini kaybedenlerin eğitimine son verilir.

(13) Sınavı kazanan personel;
a) Tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta uzmanlık eğitimine;
1) İki yıllık kıt’a, kurum ve karargâh hizmetini tamamlayanlar sınavın yapıldığı yıl,
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2) İki yıllık kıt’a, kurum ve karargâh hizmetini tamamlamayanlar ise iki yıllık hizmet-
lerini tamamladıktan sonra katılabilirler. Ancak, eğitim ve hizmetin aksamasının söz konusu
olduğu hallerde acil ve zorunlu ihtiyaç bulunan uzmanlık branşlarının, günün şartları ve tek-
nolojik gelişmeler uygun olarak kurulacak yeni birimlerin uzman personel ihtiyacını karşılamak
amacıyla, aranan kıt’a, kurum ve karargâh hizmet süresi, gerektiğinde Bakanlıkça kısaltıla-
bilir.

b) Tıpta yan dal uzmanlık eğitimine;
1) Tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, iki yıl uzmanlık kadrosunda çalışanlar sı-

navın yapıldığı yıl,
2) Tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, iki yıl uzmanlık kadrosunda çalışmayanlar

ise iki yıllık hizmetlerini tamamladıktan sonra katılabilirler.
(14) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eğitim

ve öğretim süresi ilgili mevzuatta belirtilen süreler kadardır.
(15) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eği-

timine başlayan öğrenciler, eğitim kurumu ile bu Yönetmeliğe uygun olarak imzalanan protokol
kapsamında, eğitim kurumunun eğitim ve öğretimle ilgili mevzuatına tabi olurlar.

(16) Eğitim kurumu tarafından, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve
eczacılıkta uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olanların, uzmanlığının tescili için
gerekli işlemleri ilgili mevzuatına göre yapılır. Ayrıca eğitim kurumu tarafından, uzmanlık bel-
gelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesini müteakip durum, personelin bağlı olduğu
kuvvet komutanlığına gönderilir, aynı zamanda Bakanlığa bilgi verilir.

(17) Eğitim kurumunda tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacı-
lıkta uzmanlık eğitimi yapan personele, eğitim kurumunun ilgili mevzuatında belirtilen şartlar
ile birinci fıkranın (a) , (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları kaybedenlerin eğitim kurumun-
daki eğitimine son verilir. Bu durum, eğitim kurumu tarafından gerekçeleri ile birlikte Bakan-
lığa bildirilir. Öğrenci statüsü sona eren personel kimlik bilgileri Bakanlık tarafından ilgili
Kuvvet Komutanlığına bildirilir. Yukarıda sayılan nedenlerle eğitimine son verilen personele
tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık sınavla-
rına tekrar başvuru hakkı verilmez.

(18) Bakanlık nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve
eczacılıkta uzmanlık eğitiminde bulunanlardan, sağlık veya harekât ve benzeri görevlendirme
sebepleri dışında kendi isteği ile eğitimi bırakan veya eğitimlerini ilgili mevzuatta belirtilen
sürelerde tamamlayamayan personele 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi hükümleri uygulanır ve bahse konu sınavlara tekrar giriş hakkı tanınmaz.

(19) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık eği-
timini bitirerek uzman unvanı alan personel, uzman unvanı aldıkları uzmanlık alanında, uz-
manlık eğitimi süresinin yarısı kadar TSK’da görev yapmadan, ikinci bir uzmanlık eğitimine
başvuramaz.

Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına yaptırılacak yüksek lisans ve doktora
eğitimi

MADDE 20 – (1) YÖK Başkanlığınca tespit edilen esaslar doğrultusunda, sağlık bi-
limleri alanında, eğitim kurumlarında yaptırılacak olan yüksek lisans ve doktora eğitim ve öğ-
retimine aşağıda belirtilen personel başvurabilir.

a) Personelin hangi hizmet yılları arasında Bakanlık nam ve hesabına lisansüstü eğitime
gönderileceği ve bu kapsamda müracaat edebileceği yıllar Bakanlık tarafından belirlenir.

b) Muvazzaf askerlik süresi hariç olmak üzere, Bakanlık bünyesindeki kuruluşlarda
meslekleri ile ilgili olarak staj eğitimini müteakiben iki yıllık hizmet süresini (bu süre gerekti-
ğinde Bakanlık tarafından kısaltılabilir) yüksek lisans veya doktora öğrenimine başlayacağı
tarih itibariyle tamamlayacak olanlar ile açılan programlar için belirlenecek alanlarda
lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olanlar.

22 Haziran 2017 – Sayı : 30104                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



c) 19 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartlara haiz
olanlar.

(2) Bakanlık nam ve hesabına açılacak yüksek lisans, doktora program ve kontenjanları
ile başvuru esasları, Bakanlık tarafından; kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları ve eğitim kurumu
ile yapılan koordine sonucunda belirlenir ve TSK'ya yayınlanır. Ayrıca eğitim kurumu tarafın-
dan, Bakanlık adına ilan edilen program ve kontenjanlar ile başvuru esasları internet sayfasında
da yayımlanır.

(3) Yüksek lisans ve doktora eğitimine başvuruda, eğitim kurumunun mevzuatına göre
belirlenmiş olan belgeler ile kuvvet komutanlıkları tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler
adaylardan talep edilir.

(4) Adaylar, yüksek lisans ve doktora program ve kontenjanlarının ilan edilmesini mü-
teakip, başvuruda talep edilen bilgi ve belgeler ile otuz gün içerisinde dilekçe ile silsileler yo-
luyla ilgili Kuvvet Komutanlığına müracaatlarını yaparlar. İlgili kuvvet komutanlığınca birinci,
ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartlara haiz adayların kimlik bilgileri ve başvuru belgeleri
eğitim kurumuna gönderilir ve Bakanlığa bilgi verilir. Bakanlık tarafından bildirilen aday lis-
tesinin dışında kalan adaylar eğitim kurumu tarafından sınava alınmazlar, sınava girmiş olsalar
bile ilan edilen kontenjanlara yerleştirilmezler.

(5) Yüksek lisans ve doktora giriş sınavları, eğitim kurumu tarafından belirlenen yer
ve zamanda yapılır.

(6) Yüksek lisans ve doktora eğitimine kabul esasları, eğitim kurumunun mevzuatında
yer alan hükümlere göre yürütülür. Ancak, bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık süresi hariç
olmak üzere;

a) Bakanlık nam ve hesabına tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkla
geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok
altı yarıyılda,

b) Bakanlık nam ve hesabına tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bi-
limsel hazırlıkla geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl,
en çok üç yarıyılda,

c) Bakanlık nam ve hesabına doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin ve-
rildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın
sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyılda,

ç) Bakanlık nam ve hesabına doktora eğitimine lisans derecesi ile kabul edilenler için
ise on yarıyıl olup, azami tamamlama süresi on dört yarıyılda tamamlanır. Tahsis edilen süreler
içerisinde eğitimini tamamlayamayan personele 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.

(7) Eğitim kurumu tarafından, Bakanlık adına ilan edilen yüksek lisans ve doktora prog-
ram ve kontenjanlara yerleştirilen personel kimlik bilgileri, Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.
Bakanlık tarafından, Bakanlık nam ve hesabına ilan edilen yüksek lisans ve doktora program
ve kontenjanlarına yerleştirilen personel kimlik bilgileri kuvvet komutanlıklarına bildirilir.

(8) Kontenjana yerleştirilen adaylar, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ilgili eğitim
kurumunda, eğitim kurumunun mevzuatına göre yaparlar.

(9) Eğitim kurumu tarafından, 19 uncu maddenin yedinci fıkrasına göre yüksek lisans
ve doktora program ve kontenjanlara yerleştirilen TSK mensubu personel, eğitim kurumunun
bulunduğu garnizonda, sınıf ve statüsüne uygun kadroya (yüksek lisans ve doktora eğitimi gör-
mek üzere) atandırılır.
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(10) Yüksek lisans ve doktora eğitimine giriş şartlarından herhangi birini taşımadığı
sonradan anlaşılanlar ile yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında bu şartlardan birisini kay-
bedenlerin eğitimlerine son verilir.

(11) Yüksek lisans ve doktora eğitimi süresince, meslek onuru ile bağdaşmayan hare-
ketlerinden dolayı 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şart-
ları kaybeden personelin, eğitim kurumundaki yüksek lisans ve doktora eğitimine son verilir
ve tekrar başvuru hakkı verilmez.

(12) Eğitim kurumunda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapan personelden, eğitim ku-
rumunun ilgili mevzuatı ile 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde be-
lirtilen şartları kaybeden öğrencilerin durumu, eğitim kurumu tarafından gerekçeleri ile birlikte,
Bakanlığa bildirilir. Öğrenci statüsü sona eren personel kimlik bilgileri, Bakanlık tarafından
ilgili kuvvet komutanlığına bildirilir.

Ortak hususlar
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik esaslarına göre, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık,

diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık ve kuvvet nam ve hesabına, lisansüstü eğitimi
yapan personele, eğitim kurumunun uygun görmesini müteakiben, 28/1/1991 tarihli ve 20769
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğine göre izin ve-
rilir.

(2) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzman-
lık ile diğer sağlık personelinden uzmanlık belgesi alanlar ile yüksek lisans ve doktora yapan
personele, 926 sayılı Kanunun hükümlerine göre kıdem verilir.

(3) Bakanlık nam ve hesabına, bu Yönetmelik esaslarına göre tıpta uzmanlık, yan dal
uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık ve kuvvet nam ve hesabına lisans-
üstü eğitimi bitiren personelin yükümlülükleri, 926 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde uygula-
nır.

(4) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık
ve yüksek lisans, doktora eğitim ve öğretimine, sağlık nedeni dışında son verilen veya kendi
isteği ile öğrenimini bırakan askeri personel hakkında, 926 sayılı Kanun hükümlerine göre
nasıp düzeltmesi yapılır.

(5) Diğer sağlık personelinden ihtiyaç duyulan branşlarda, kuvvet nam ve hesabına li-
sansüstü eğitimleri, eğitim kurumu ile Bakanlık arasında imzalanan, Eğitim İşbirliği Protokolü
kapsamında yürütülür.

(6) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen konularda Bakanlığın ilgili mevzuatı ile 6/9/2008
tarihli ve 26989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eği-
tim-Öğretim Yönetmeliği esasları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak diğer mevzuat
MADDE 22 – (1) Lisansüstü eğitime ilişkin detaylı usul, esas ve şartlar ile diğer hu-

suslar kuvvet komutanlıkları tarafından çıkarılacak yönergelerle düzenlenir.
(2) Personelin lisansüstü eğitim kapsamındaki tez, proje ve araştırma görevleri ile aka-

demik kariyerini geliştirmesi amacıyla bilimsel etkinliklere katılımına, bildiri sunmasına ve
makale yayımlanmasına yönelik esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik 15/3/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:
KOSGEB KOBİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/12/2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB
KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınavın yapılış şekli, KPSS puan
türü veya türleri ve asgari puanlar, atama yapılacak pozisyon sayısı, puan sıralamasına göre
kaç adayın çağrılabileceği, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli, başvuruda istenecek
belgeler, sınav konuları ve sınavla ilgili diğer hususlar başvuru süresinin bitiminden en az on
beş gün önce Resmî Gazete’de yayımlanır ve ayrıca Devlet Personel Başkanlığı ile Başkanlığın
resmi internet sayfasında duyurulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“i) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
MEF Üniversitesinden:

MEF ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİMİ UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; MEF Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araş-

tırma 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) Merkez: MEF Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/12/2011 28132

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/9/2013 28754
2- 20/5/2015 29361
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ç) Mütevelli Heyeti Başkanı: MEF Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
d) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: MEF Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Türkiye’de ve dünyada meydana gelen afetlere

21. yüzyıl yöntemlerini ve yaklaşımlarını kullanarak hazırlanmak ve afet zararlarını azaltacak
çalışmalarda bulunmak, Türkiye’deki aktif faylara bağlı gerçekleşen depremler, heyelanlar
ve sel afetlerinin neden olduğu can ve mal kayıplarının azaltılması için bilimsel çalışmalar
yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1)  Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Üniversitenin eğitim misyonunu desteklemek üzere, öğrencilere sosyal sorumluluk

ve bilinçlendirme programları gerçekleştirmek.
b) Üniversitenin akademisyenlerine mesleki gelişim ve araştırma alanları sunmak, top-

lumsal bilinçlendirme programları geliştirmek için platform oluşturmak.
c) Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yapmak, danışmanlık faaliyetlerinde bu-

lunmak, kamu ve özel kuruluşlar ile gönüllüler ve toplum için eğitimler vermek ve strateji ge-
liştirmek üzere faaliyette bulunmak.

ç) Afet yönetiminin zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme gibi tüm evrelerini
kapsayan projelerle İstanbul’a   ve Türkiye’ye yönelik çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası
akademik, toplumsal ve sosyal alanlarda değer katacak çalışmalar yürütmek.  

d) Üniversitede kullanılan tersyüz öğrenme (flipped learning) metodu ve diğer güncel
teknolojik araçları ve sosyal medyayı afet bilgi paylaşımı için etkin bir şekilde kullanarak afet-
lere hazırlık ile ilgili yayınları toplumla paylaşmak. 

e) Merkezin aktiviteleri çerçevesinde konferans sunumları, yayınlar, tanışma toplantıları
ve benzeri organizasyonlar düzenlenerek bölgesel ve uluslararası kurumlarla işbirlikleri geliş-
tirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından

veya Üniversite dışından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Mü-
dür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulu-
namaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Rektör tarafından
müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yar-
dımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi
de sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları

yapmak.
ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Senato
tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine,
kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir kez veya gerekli olduğunda Müdürün
çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanları için öneri geliştirmek ve Rektörün onayına sunmak.
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personel için öneri geliştirip Rektörün
onayına sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite

içinden veya dışından Merkezin amaçları konusunda çalışmaları olan kişilerden iki yıl için
oluşturulur. Danışma Kurulu en çok on kişiden oluşur. Kurul, Müdürün çağrısı üzerine ve onun
başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş

ve önerilerde bulunur, değerlendirmeler yapar ve Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını
kolaylaştırmak ve işbirliğini sağlamak üzere çalışmalar yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Üniversite içinden Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti Başkanıdır. Mütevelli

Heyeti Başkanı bu yetkisini Rektöre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.
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MEF Üniversitesinden:
MEF ÜNİVERSİTESİ AKILLI İSTANBUL 5.0 UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; MEF Üniversitesi Akıllı İstanbul 5.0 Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesi Akıllı İstanbul 5.0 Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının 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) Merkez: MEF Üniversitesi Akıllı İstanbul 5.0 Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: MEF Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: MEF Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; adındaki 5.0’ı, tarih boyunca İstanbul’un hizmet

ettiği Roma, Bizans ve Latin devletleri ile Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
toplam sayısından ve İstanbul’un, dördüncü sanayi devrimi olarak bilinen endüstri 4.0’ın bir
sonraki aşamasına hazırlanması gereğinden esinlenerek alan ve geçmişten aldığı güçle ve de-
neyimle geleceğe hizmet edecek İstanbul’u şekillendirmek, içinde yaşayanlara sürdürülebilir
ve refah seviyesi yüksek bir gelecek sunması beklenen yeni nesil akıllı kent İstanbul’u tasar-
lamak için bugünden itibaren yapılması gerekenlerle ilgili bilimsel araştırmaları; ilgili kamu
kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içinde
yürütmek, bu araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak ve uygulanmaları için stratejiler
geliştirmektir. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, İstanbul’u geleceğe hazırlamak için, aşağıda belirtilen beş

ana eksende faaliyetlerde bulunur:
a) Akıllı Kentlerde Yerleşim, Konut ve Çevre: Deprem riski ile birlikte özellikle kültürel

ve tarihi doku dikkate alınarak daha güvenli ve yaşanılabilir bir kent oluşturmak için çevreye
duyarlı akıllı ve yenilikçi kentler konsepti içinde projeler üretmek.  
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b) Akıllı Kentlerde Ulaşım: Tüm kentli nüfusun gereksinimlerine uygun, geleceğin
akıllı ulaşım sistemleri ve stratejileri hakkında projeler ve çözümler üretmek.

c) Akıllı Kentlerde Sağlık ve Güvenlik: Teknolojik yenilikleri kullanarak kentleri daha
güvenli hale getirmek için projeler ve çözümler geliştirmek. 

ç) Akıllı Kentlerde Eğitim ve İstihdam: Akıllı kentlerin oluşumu ile birlikte ortaya çı-
kacak yeni sektörlerde farklı yetkinliklerle donatılmış kentliler ile istihdam kapasitesini artırıcı,
istihdam sorununa çözüm getirici stratejiler ve projeler geliştirmek. Bu bağlamda, bilgi ve ile-
tişim teknolojilerinin kullanımı ile yaygın eğitim etkinliklerini tasarlamaya ve uygulamaya
özel bir önem vermek.

d) Akıllı Kentlerde Kültür, Sanat ve Bilim: Sahip olduğu tarihi dokuyu ve gücü kulla-
narak; İstanbul’un, Türkiye’nin kültür ve sanat çalışmalarına öncülük edecek projelerin başla-
dığı yer olmasını sağlamak. Türkiye’deki bilim merkezleri, yenilikçilik merkezleri ve tekno-
kentleri sinerji yaratmak amacıyla İstanbul’da bir araya getirecek mekanizmaların kurulmasına
öncülük edecek projeler geliştirmek. Türkiye ve İstanbul’la birlikte anılacak, kapsamlı bir bilim
ve tarih müzesi kurulması için projeler geliştirmek.

(2) Merkezde ayrıca;
a) Birinci fıkrada belirtilen beş ana eksen etrafındaki tüm hedeflerin akıllı kent konsepti

içinde sürdürülebilirliğini sağlamak, 
b) Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirli-

ğinde bulunmak, 
c) Ortak çalışmalar düzenlemek, araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak ve yürüt-

mek, 
ç) Yapılan araştırmaların sonuçlarını; düzenlenecek ulusal ve uluslararası nitelikte kon-

ferans, sempozyum, çalıştay ve seminerlerle tartışmaya açılacak ve düzenlenecek eğitim prog-
ramları ve yayınlar ile kamuoyuna iletmek, 

d) Ana eksen kentin tüm paydaşlarının katılımı ile dönüşüm süreçlerinin tasarlanmasını
ve uygulanmasını sağlayacak politikalar ve stratejiler geliştirmek,

faaliyetleri yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından

veya Üniversite dışından Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Mü-
dür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bu-
lunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektör tarafından
müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yar-
dımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi
de sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
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c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları
yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki

üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları ile idari çalışanları arasından veya Üniversite dışından
Senato tarafından iki yıllık süre için belirlenirler. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendiri-
lebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin
yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar, katılanların oy çokluğu ile
alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim

elemanları için öneri geliştirmek ve Rektörün onayına sunmak.
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-
rimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-
lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personel için öneri geliştirip Rektörün
onayına sunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Senato tarafından Üniversite içinden veya dışından,

kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından iki yıllık
süre için on kişi olarak belirlenir.  

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüş

ve önerilerde bulunur, değerlendirmeler yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Üniversite

içinden, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyeti başkanıdır. Mütevelli

Heyeti Başkanı bu yetkisini Rektöre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.
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MEF Üniversitesinden:

MEF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının 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) Merkez: MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: MEF Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: MEF Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: MEF Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; yükseköğrenimde 21. yüzyıl yöntemleri ve yak-

laşımları çerçevesinde, uluslararası yenilikçi öğrenme-öğretme yöntemi olan tersyüz öğrenme

(flipped learning) başta olmak üzere teknolojik gelişmelere bağlı olarak oluşan öğrenme-öğ-

retme yöntemlerinin ve araçlarının sürekli geliştirilmesi, keşfedilmesi, etkinliklerinin ve uy-

gulamalarının yaygınlaştırılması, tüm bunları gerçekleştirirken dolaylı olarak eğitim sisteminde

yenilikçi yaklaşımlarla ilgili Üniversitenin öncülüğü ile farkındalık oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultu-

sunda Üniversiteye ve kamu, özel, ulusal, uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları
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alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları plan-

lamak, kurslar, seminerler, sertifika programları, sempozyumlar, konferanslar ve teknoloji ser-

gilemeleri düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve Üniversitenin bu alan-

daki olanaklarını tanıtmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite içinden veya dışından Üniversite Mütevelli Heye-

tinin görüşü alınarak, iki yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yö-

netim Kurulu üyesidir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı usul ve süre ile görevlendirilebilir.

Müdür, Yönetim Kurulu kararları ile Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programını uy-

gular. Her akademik yılsonu hazırladığı raporu Yönetim Kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

Üniversite içinden veya dışından seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yö-

netim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üye-

leri arasından Üniversite Mütevelli Heyetinin görüşü alınarak Rektör tarafından belirlenir. Yö-

netim Kurulu Başkanı kendisine en fazla iki yardımcı seçer. Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı

üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu; eğitim programlarına ilişkin düzenlemeleri

yapar, eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme ko-

şullarını belirler ve Senatoya önerir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite

içinden veya dışından Merkezin amaçları konusunda çalışmaları olan kişilerden oluşturulur.

Üyelerin görev süreleri iki yıldır. Danışma Kurulu yılda en az iki kez Yönetim Kurulu Başka-

nının çağrısı ile toplanır ve etkinlikleri değerlendirerek yeni yaklaşımlar planlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini MEF Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arnavutluk
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “ARN17” tarife kontenjanı kod numaralı satırı aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

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

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKIŞLI BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA
TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa
Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İliş-
kin Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “İTÜ04” tarife kontenjanı kod numaralı satırı aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bosna ve
Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-
lanmasına İlişkin Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “BH002” ve “BH007” tarife kontenjanı
kod numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

FAS KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE
KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fas Kral-
lığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin
ek-1’inde yer alan tablodaki “FAS15” tarife kontenjanı kod numaralı satırı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

GÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINDA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürcistan
Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “GÜR01” tarife kontenjanı kod numaralı satırı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA
TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İran İslam
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “İRAN034” tarife kontenjanı kod numaralı satırı aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
MAKEDONYA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Make-
donya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına
İlişkin Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “MAK10” tarife kontenjanı kod numaralı satırı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

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

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

MOLDOVA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA
TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –7/12/2016 tarihli ve 29911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Moldova
Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “MD006” ve “MD025” tarife kontenjanı kod numaralı
satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

MORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Morityus

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanmasına Dair Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “MOR001”, “MOR003”, “MOR004”,

“MOR005”, “MOR018”, “MOR030” tarife kontenjanı kod numaralı satırları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
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MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sırbistan

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanmasına İlişkin Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “SRB030”, “SRB033”, ve “SRB039”

tarife kontenjanı kod numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şili Cum-

huriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-

lanmasına İlişkin Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “ŞİLİ001”, “ŞİLİ002”, “ŞİLİ004”,

“ŞİLİ005”, “ŞİLİ007”, “ŞİLİ008”, “ŞİLİ060”, “ŞİLİ062” ve “ŞİLİ063” tarife kontenjanı kod

numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

TUNUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunus

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin

Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “TUN02” ve ”TUN03” tarife kontenjanı kod numaralı

satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürdün

Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğin ek-1’inde yer alan tablodaki “ÜHK017” tarife kontenjanı kod

numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/9)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz

olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin

usul ve esasları içerir.
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Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Ba-

kanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim

Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda

düzenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge

numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans

No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun Ek-2’de yer alan form-

lar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen formlar ve belgelerin İthalat

Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görül-

mesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebi-

lir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahi-

binin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya

eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen

kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-

gulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet

veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha

az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 7 – (1) 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİNİN FAALİYETTEN SÜRELİ MEN’İ

HAKKINDA TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/27)

MADDE 1 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulus-

lararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24) hü-

kümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket; 28/1/2013 tarihli ve

2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi

Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve mezkûr Tebliğin 15 inci madde-

sinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, karşısında gösterilen süre ile faaliyetten men edil-

miştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 13)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer

alan “(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (IV/A-6.) bölümüne dördüncü paragrafından sonra gelmek

üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760

sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın

münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılır. Mahsup işlemi, vergi inceleme rapo-

runun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade

miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde

mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin (VI/C) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte

aşağıdaki (VI/Ç) bölümü eklenmiştir.

“Ç. GEÇİCİ HÜKÜMLER

1. KDV İade Alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsuben

İadesi

KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine

ilişkin bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri,

münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Mahsup işlemi, vergi inceleme

raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade

miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde

mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
DÜZELTME

21/6/2017 tarihli ve 30103 sayılı Resmî Gazete’nin 24 üncü sayfasında aslına uygun

olarak yayımlanan, İçişleri Bakanlığına ait 2017/261 sayılı Müşterek Kararnameye;

“1. Derece Kadrolu Hukuk Müşavirliğine

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Ahmet SARICAN’ın,” satırından sonra gelmek

üzere,

“1. Derece kadrolu İstanbul Vali Yardımcılığına

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali ÖZYİĞİT’in,” satırı,

“1. Derece kadrolu Pendik Kaymakamlığına

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı İlhan ÜNSAL’ın,” satırından sonra

gelmek üzere,

“Ardahan Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Refahiye Kaymakamı Sedat ATEŞ’in,” satırı İçişleri Bakanlığının 21/06/2017 tarihli

ve 45099369-903-02/11405 sayılı yazısına istinaden eklenerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2015/191 
KARAR NO : 2017/24 
Serbest Meslek Sahibi KiĢilerin Dolandırıcılığı suçundan Mahkememizin yukarıda Esas 

ve karar numarası yazılı 15/02/2017 tarihli ilamı ile CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca 
BERAATĠNE karar verilen Ġsmet ve Aynur oğlu, 12/05/1975 doğumlu, Diyarbakır, YeniĢehir, 
YeniĢehir mah/köy nüfusuna kayıtlı (TC Kimlik No:21115775560) Mehmet Kıvanç ġAHĠN tüm 
aramalara rağmen bulunamamıĢ, mahkememiz gerekçeli kararı ve katılanların Ġstinaf Dilekçeleri 
tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve katılanların 
kararı Ġstinaf talebinde bulunduklarının RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 5560 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2017/3340 
SUÇ : 213 Sayılı Yasaya Muhalefet 
SUÇ T. : 2011 
SANIK : Osman FĠTKĠ (Halil oğlu Hanım'dan olma 01/05/1966 doğumlu) Demokrasi 

Cad. Kadıoğlu Mah. Temo Sokak No: 43 Merkez/ġanlıurfa adresinde 
ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Gaziantep 10. Asliye Ceza Mahkemesinden 
verilen 26/06/2014 gün ve 2013/288 E. 2014/468 K. sayılı hükmün sanık 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 isteyen 04/04/2017 gün ve 11/2014/403376 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ 
sayılacağı ilan olunur. 5696/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HT80000 VE HT80100 SERĠSĠ ÇYHT SETLERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE ĠHTĠYAÇ 
DUYULAN 5 ADET 1600 MM’LĠK PANTOGRAF SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt No : 2017/311427 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15 / 71589 - 0 312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 5 Adet 1600 mm’lik Pantograf Alımı 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 
25/07/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 150,- TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5701/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Konya PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ. Konya PTT BaĢmüdürlüğü mülkiyetinde tapunun, 

Konya Ġli AkĢehir Ġlçesi Yeni Mahalle 13 Pafta, 1015 Ada, 521 parselinde kayıtlı Yeni Mahalle, 

Kaya Sokak PTT Lojmanları No: 12 adresinde bulunan 385,00 m²’lik arsa üzerinde bodrum 

(ortak) + zemin (dükkan) + 3 katlı, 6 daireli DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠ YAPILMIġ AkĢehir 

PTT lojman binası Kapalı Zarf - Açık Artırma usulü ile satıĢa çıkarılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer: Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu KONYA 

adresinde olup, Telefon No: 0 332 238 67 52   Faks No: 0 332 236 17 75 Elektronik posta adresi: 

konya_yapi@ptt.gov.tr dir. 

3 - Ġhale konusu taĢınmaza ait ihale Ģartnamesi Konya PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve 

Teknik ĠĢler Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. No: 3 Selçuklu/KONYA adresinde ve 

AkĢehir PTT Merkez Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Ġhaleye ait ġartname 150,00. TL 

karĢılığı Konya PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü Ferhuniye Mah. Vatan Cad. 

No: 3 Selçuklu/KONYA adresinden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların, ihale 

Ģartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer hususlar Ġhale ġartnamesinde belirtilmiĢtir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için en geç 20.07.2017 PerĢembe günü Saat 

14:00’e kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 26.000,00 - TL( Yirmialtıbin Türk Lirası)’lik 

geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dökümanının satın 

alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kiĢi olması halinde 

Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret 

ve/veya Sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi ve imza sirküleri (Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kiĢi 

olması halinde Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son 

durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kiĢiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı ġartname ile birlikte 

en geç 20.07.2017 PerĢembe günü Saat 14:00’e kadar Konya PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknik 

ĠĢler Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi 

gerekmektedir. Son teklif verme saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve 

telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - SatıĢtan doğacak giderler (satıĢ iĢlemleri ve bu iĢlemler sırasında düzenlenen belgeler 

ile her çeĢit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

7 - TaĢınmaz satıĢı ile ilgili ihale 20/07/2017 PerĢembe günü ve saat 14:00’de Konya PTT 

BaĢmüdürlüğü 4.kat ihale salonunda yapılacaktır. 

8 - TaĢınmaz malın muhammen bedeli 260.000,00 - TL (ĠkiyüzaltmıĢbin Türk Lirası) 

olup, Geçici teminat miktarı 26.000,00- TL (Yirmialtıbin Türk Lirası) dır. 

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 5611/1-1 
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2 ADET 1-2 VE 5 KG’LIK KRĠSTAL ġEKER PAKETLEME TESĠSĠ ALIMI ĠġĠ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/311325 

1 - Ġdarenin : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14   (06100) YeniĢehir/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik Posta Adresi : - 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 Adet 1 - 2 ve 5 Kg’lık Kristal ġeker Paketleme Tesisi Alımı 

b) Teslim Yeri : Afyon ve Susurluk ġeker Fabrikalarına teslim edilecektir. 

c) Teslim Tarihi  : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 75 takvim günü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 04/07/2017 tarihi, saat 14:00 

4 - Ġhaleler Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanları, MithatpaĢa Caddesi No: 14   06100 - YeniĢehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 

ihale dokümanları, KDV dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adreslerden temin 

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

6 - Teklifler 04.07.2017 tarihi, saat 14:00’e kadar MithatpaĢa Caddesi No. 14   (06100) 

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 5721/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

BuharlaĢtırıcı Aparatı Borularının Demontaj - Montaj ve Makinato ĠĢleri hizmet alımı iĢi, 

T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt numarası : 2017/311743 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : BeĢyüzevler Mah. ġeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/ 

KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 332 734 59 30 - 36, 0 332 734 59 38 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Ham Fabrika kısmındaki 1 adet buharlaĢtırıcı 

aparatı borularının (5120 adet ø35x31x3005) demontajını, 

yerine konulacak boruların montajını ve çift taraflı 

makinato iĢleridir.(Ayrıntılı bilgi teknik Ģartname ve 

eklerindedir.) (± %5 toleranslıdır.) 

b) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 45 (kırkbeĢ) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 06/07/2017 - Saat: 14.30 

4 - Ġhalemiz, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı, Ereğli ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dahil 100,00 TL. karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler yapılacak iĢleri yerinde görüp, tekliflerini götürü bedel üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale edilen istekliyle, toplam bedel üzerinden götürü bedel 

sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5734/1-1 
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DERĠ SATILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

Türk Hava Kurumu ġube BaĢkanlıkları tarafından 2017 yılı Kurban Bayramında 

toplanacak olan deri ve bağırsakların satıĢ ihaleleri aĢağıda belirtilen tarih ve merkezlerde 

yapılacaktır. Ġhale Ģartnamesi aĢağıdaki ġubelerden veya www.thk.org.tr adresinin ihaleler 

kısmından temin edilebilir.  

Ġhaleye iĢtirak edecek firmalar Ģartnamede belirtilen belgeleri ihale gün ve saatine kadar 

katılacakları bölgenin ihale komisyonuna teslim edebilirler. 
 

ĠHALE TARĠH VE MERKEZLERĠ 

04 TEMMUZ 2017 SALI 

ADANA 0 322 454 01 14 - 0322 454 01 15 

EDİRNE  0 284 225 13 19 - 0 284 213 53 07 

ANTALYA 0 242 324 48 80 

DENİZLİ 0 258 241 25 38 

KAYSERİ 0 352 231 34 66  

KARABÜK 0 370 412 24 66 
 

06 TEMMUZ 2017 PERġEMBE 

MUĞLA 0 252 214 12 19 - 0 252 214 02 55 

GAZİANTEP 0 342 231 10 42 

KONYA 0 332 350 83 61 

İSTANBUL (ŞİŞLİ) 0 212 219 97 05 

SAMSUN 0 362 431 21 85 

NEVŞEHİR 0 384 213 17 17 
 

10 TEMMUZ 2017 PAZARTESĠ 

İZMİR (KARŞIYAKA) 0 232 364 59 87 
 

11 TEMMUZ 2017 SALI 

ESKİŞEHİR 0 222 231 10 24 - 0 222 233 06 01 

GİRESUN 0 454 216 37 19 

VAN 0 432 214 19 21 

MALATYA 0 422 321 21 94 

BALIKESİR 0 266 249 67 83 

DİYARBAKIR  0 412 228 60 93 
 

12 TEMMUZ 2017 ÇARġAMBA 

ANKARA (GÖLBAŞI) 0 312 484 11 02 
 

13 TEMMUZ 2017 PERġEMBE 

BURSA(YILDIRIM)  0 224 328 04 40 

ERZURUM 0 442 213 62 35  
 

AYRINTILI BĠLGĠ ĠÇĠN TEL: 0312 303 72 75 - 76 - 77 

 5697/1-1 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Meydan Hizmetlerinin ĠĢ Makineleri ile Yapılması ve Flitrasyon Toprağı Ġle 

Atık Malzemelerin Gösterilen Yere Atılması ve Düzenlenmesi ĠĢidir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/309054 

1 - Ġdarenin 

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

Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Adı, niteliği ve miktarı : Fabrikamız kampanya süresince (tahmini 120 gün) en az 3 

damperli (en az 15 ton kapasiteli) kamyon ve bir adet kova 

hacmi en az 2,0 m3 olan yükleyici ile aĢağıda yazılı iĢlerin 

yapılmasıdır. Atık döküm ücreti Belediyeye, Ġdaremiz 

tarafından ödenecektir. 

 

ĠĢin adı Günlük ton TaĢıma uzaklığı (mt) 

Gelen kok kömürünün 

silolanması 
20 - 

Kireç ocağı önüne kireçtaĢı 

taĢınması 
250 150 

Kireç ocağı önüne kok 

kömürü taĢınması 
20 100 

Kuyruk yüklenmesi 40 - 

KireçtaĢı eleğinin altından 

çıkan balastın alınması 
15 300 

Pancar Anal. Lab. çıkan günlük 

pancarın silolara taĢınması 
6 300 

KireçtaĢı pasasının Fabrika 

içine uygun sahaya taĢınması 

35 m3 Bügdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi 

çöp depolama sahası (7 km) 

Filtre torağının taĢınması 
225 m3 Bügdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi 

çöp depolama sahası (7 km) 

TaĢ, kum taĢınması 
15 m3 Bügdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi 

çöp depolama sahası (7 km) 

Pancar Toprağı 
55 m3 Burdur Belediyesi arıtma tesisi içerisinde 

bulunan çiçek toprağı döküm sahası (2,8 km) 

 

b) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası ve Belediye çöp döküm yeri 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 06.07.2017 PerĢembe günü saat 14.30 
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4 - Ġhale dokümanı Burdur ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 06.07.2017 PerĢembe günü saat 14.30’a kadar Burdur ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5743/1-1 

—— • —— 

9.000 TON KĠREÇTAġI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/292402 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27  

ERZĠNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9.000 Ton Kireç TaĢı Mal Alımı 

b) Teslim yeri : Erzincan ġeker Fabrikası stok sahasına teslim. 

c) Teslim tarihleri : Ġdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04/07/2017 Salı Saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; Ġdari ġartnamede 

belirtilmiĢtir. 

5 - Ġhale dokümanı Erzincan ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

100,00 TL (Y. Yüz TL) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 04.07.2017 saat 14.00’e kadar Erzincan ġeker Fabrikası HaberleĢme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta 

ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır. 

7 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

9 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ile 4735 Sayılı 

Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 5636/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2017 – Sayı : 30104 

 

KĠREÇTAġI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

KireçtaĢı alımı iĢi açık ihale usulü ile Ġhale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/300637 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Erzurum ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

b) Telefon ve faks numarası : 0442 631 38 46 - 0442 631 30 24 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14.000 Ton KireçtaĢı Temini 

b) Teslim yeri : Erzurum ġeker Fabrikası stok sahasında teslim 

c) Teslim tarihi : 20.07.2017 - 30.11.2017 (133 Takvim Gün) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzurum ġeker Fabrikası Ofis Binası 

b) Tarihi ve saati : 07.07.2017 Saat: 10:30 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı [Erzurum ġeker Fabrikası Ticaret Servisi] adresinde görülebilir ve 

100,00 ¨ karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, [07.07.2017], saat [10:30]’a kadar Erzurum ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Ġdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 

11 - Mezkur alım 4734 Kamu Ġhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa tabi değildir. 5689/1-1 
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1 ADET 1,5 TESLA MR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Cihazın 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 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt No : 2017/313585 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi 

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4272 - 4274 

ç) Belgegeçer  : 232 311 4322 

d) E- posta  : bapege@gmail.com.tr 

2 - Ġhale Konusu malın 

a) Adı : 1 ADET 1.5 TESLA MR CĠHAZI 

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz 

Alımları - 1 Adet 

c) Teslim Yeri  : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ĠZMĠR 

ç) Teslim Tarihi  : 120 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversite Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı Ġhale Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 12/07/2017 ÇarĢamba günü - 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

4.2.1. 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. 

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, ihale teklif 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 

ihale teklif dosyasında belgelemelidir. 
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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 ihale teklif 

dosyasında belgelemek zorundadır. 

4.3.5. Son beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleĢme bedelinin en az %70’i 

oranında gerçekleĢtirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz 

kabul edilen benzeri iĢlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ibraz edilecektir. Ġstekli tarafından 

teklif edilen bedelin %25’den az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin 

sunulması zorunludur. 

5 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Ġhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1.a. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir ve 100.- TR karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.1.b. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

postayla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 5717/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2017 – Sayı : 30104 

 

MÜBADELE ĠLANI 

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Motorlu araçların satıĢ iĢlemleri açık artırma usulü ile toptan mübadele edilecektir. 

1 - Mübadeleyi Yapan Ġdare : ADIYAMAN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ 

2 - Telefon ve Faks No : 416 2164885/6430   Faks No: 2149837 

3 - Mübadele Yeri : Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Ġkmal ġube Müdürlüğü 

Ġhale Odası 

4 - Mübadele Tarihi ve Saati : 03/07/2017 Pazartesi Günü Saat:14.00 

5 - Mübadelede 21 adet muhtelif marka model taĢıt ve (211) kalem demirbaĢ ve tüketim 

malzemesi 7.020 kg çıkma demir hurdası ve 1.040 kg çıkma plaka hurdasından oluĢan araç, mal 

ve malzemeler ve 4645 sayılı kanunun 38. maddesine göre toplu olarak mübadele yapılacaktır. 

6 - Mübadeleye (265.500.00)TL Muhammen bedel üzerinden açık artırma ile baĢlanacaktır. 

1 adet Passat 2.0 TDI BMT 150 PS DSG taĢıt, 1 adet Renault Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg 

ve 1860 top A4 fotokopi kâğıdı ile mübadele edilecektir. 

7 - Teminatın Yatırılacağı Yer ve Son Ödeme Zamanı: Adıyaman Defterdarlık Muhasebe 

Müdürlüğü 03/07/2017 Günü Mübadele saatine kadar teminat yatırılacaktır. 

8 - Mübadeleye katılacak firmalar Ģartnamede belirtilen Muhammen bedelinin 

(265,500,00-TL) en az %3 kadar (7.965,00-TL) geçici teminat yatıracaktır. 

9 - Mübadele için sürülecek pey miktarı özellikleri idaremizce belirlenen en az 5 (beĢ) top 

A4 fotokopi kâğıdı ile mübadele devam edecektir. 

10 - Mübadele yapılacak taĢıtlar, Emniyet Müdürlüğü MOBESE Hizmet Binası Önü 

(Polis Evi Yanı) ve ek hizmet binası (Eski Kadın Doğum Çocuk Hastanesi) bahçesinde ilan 

tarihinden ihale saatine kadar mesai saatleri içerisinde görevli personel ile birlikte görülebilir. 

11 - Ġhaleye katılmak için istenilen belgeler: 

a) Ġhale tarihine göre son 6 ay içinde alınmıĢ iĢ veya ikametgah adreslerini gösterir 

ikametgah belgesi ve belge sahibine ait Nüfus cüzdan sureti. 

b) BaĢkası adına vekil olarak ihaleye katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği, 

Tüzel kiĢiliği temsilen katılanların ise Noter onaylı imza sirküleri örneği, 

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

d) Teklifte bulunacak taĢınır malın satıĢına dair eki listede gösterilen geçici teminat 

miktarının yatırıldığına dair belge, 

e) Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak 

adli sicil belgesi, istenir. 

12 - Mübadele ġartnamesi Adıyaman Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġkmal ġube Müdürlüğü, 

TaĢınır Mal Saymanlık Büro Amirliği adresinden olarak temin edilebilir. 

13 - TaĢıtlar ile ilgili KDV, vergi, resim, harç ve benzeri devir iĢlemleri ile teslimatla ilgili 

iĢçilik ve nakliye giderleri, diğer tüm mali yükümlülükler alıcıya ait olup ihale bedeli üzerinden 

kanuni oranda alıcı tarafından ödenecektir. 

14 - Mübadeleye katılacak firmalar araçları mevcut hali ile görerek fiyat vereceklerinden 

dolayı daha sonra idareden araçlarla ilgili her hangi bir talepte bulunamayacaktır. 

15 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamak da serbesttir. 

Ayrıntılı bilgi için tel:0.416-2164885/6430 arayabilirler. 
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SN MARKA TĠPĠ MODEL 

HASAR 

ORANI 

TAHMĠNĠ 

BEDEL ADET 

1 TOYOTA COROLLA 1.6 1996 
Tamir 

Gerekir 
9.000,00 ¨ 1 

2 TOYOTA CARĠNA-E2 1998 
Tamir 

Gerekir 
10.000,00 ¨ 1 

3 TOYOTA COROLLA 1,6 TERRA 2004 
Tamir 

Gerekir 
17.000,00 ¨ 1 

4 OTOKAR SULTAN 125 L 2006 
Tamir 

Gerekir 
22.000,00 ¨ 1 

5 RENAULT MEGANE II 1.6 2006 
Tamir 

Gerekir 
18.000,00 ¨ 1 

6 OTOKAR SULTAN 115 S 2004 
Tamir 

Gerekir 
19.000,00 ¨ 1 

7 HONDA XL-185-S 1991 
Tamir 

Gerekir 
1.250,00 ¨ 1 

8 HONDA XL-185-S 1991 
Tamir 

Gerekir 
1.250,00 ¨ 1 

9 FORD 
TOURNEO K 210 S 1.8 

TDCĠ AC 
2008 

Tamir 

Gerekir 
13.000,00 ¨ 1 

10 FĠAT 
COMBĠ 1.3 M JET 

ACTĠVE 
2008 

Tamir 

Gerekir 
12.000,00 ¨ 1 

11 FĠAT COMBĠ 1.4 ACTĠVE 2007 
Tamir 

Gerekir 
11.000,00 ¨ 1 

12 RENAULT 
CLĠO SYMBOL AUT 

1.6 AC 
2008 

Tamir 

Gerekir 
13.000,00 ¨ 1 

13 HYUNDAĠ 
ACCENT ERA 1.6 

CVVT SELECT 
2009 

Tamir 

Gerekir 
16.000,00 ¨ 1 

14 RENAULT 
MEGANE SEDAN II 1,6 

AUTH 
2009 

Tamir 

Gerekir 
17.000,00 ¨ 1 

15 BMW F 650 GS 2005 
Tamir 

Gerekir 
5.000,00 ¨ 1 

16 RENAULT VELSATĠS 2004 
Tamir 

Gerekir 
22.000,00 ¨ 1 

17 FĠAT ALBEA 1.6 DYNAMĠC 2007 
Tamir 

Gerekir 
9.000,00 ¨ 1 

18 SUZUKĠ SK 410 VLUA 1997 
Tamir 

Gerekir 
3.000,00 ¨ 1 

19 FORD LCX KISA ġASĠ 1999 
Tamir 

Gerekir 
7.000,00 ¨ 1 

20 FĠAT 223-1.9 M JET 2006 
Tamir 

Gerekir 
11.000,00 ¨ 1 

21 HYUNDAĠ 1.5 GLS KLM 2002 
Tamir 

Gerekir 
9.000,00 ¨ 1 

22 211 KALEM DEMĠRBAġ VE TÜKETĠM MALZEMESĠ - 10.000,00 ¨  

23 ÇIKMA DEMĠR HURDASI 7.020 kg 5.000,00 ¨  

24 ÇIKMA PLAKA HURDASI 1.040 kg 5.000,00 ¨  

Ġlan olunur. 5719/1-1 
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MTA SONDAJ ĠġĠNDE ĠġÇĠ ÇALIġTIRILMAK ÜZERE  

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 

21 KiĢi ile Sondaj ĠĢi ĠĢçilik Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/315620 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : KarĢıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 

Kızılcahamam/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 736 1250 / 0 312 736 1251 

c) Elektronik posta adresi : k.hamam@mta.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 KiĢi ile Jeotermal Sondaj ĠĢi ĠĢçilik Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : Ankara Ġli Sincan Ġlçesi Ġlyakut Mah. ve Civarı 

c) ĠĢin süresi : ĠĢin süresi 24.07.2017-12.11.2017 tarihleri arası 3 Ay 20 Gün 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 03/07/2017 Pazartesi Günü Saat: 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. 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, 



22 Haziran 2017 – Sayı : 30104 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. 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. 

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

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleĢmeye 

iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilen personel çalıĢtırılmasına dayalı hizmet 

iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-,(Elli) Türk Lirası karĢılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların EKAP’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü KarĢıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5745/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN S-49 MAKAS ĠÇĠN 

7300 ADET HAZIR ÇELĠK SELETĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE  

GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

Ġhale Kayıt No : 2017/309815 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : S-49 MAKAS ĠÇĠN 7300 ADET HAZIR ÇELĠK 

SELETĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE 

ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS 

FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosuna 10.07.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 100 TL’nin 

ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi 4399 - 13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5733/1/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 85.000 KG GÖBEK 

UCU BLOĞUNUN TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2017/309838 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 85.000 KG GÖBEK UCU BLOĞUNUN TEKNĠK 

ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS 

FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosuna 11.07.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 
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6 - Ġhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 100 TL’nin 

ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi 4399 - 13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5733/2/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN S-49 MAKAS ĠÇĠN  

4 KALEM KONTRAY SELETĠ VE KĠLĠT MALZEMESĠNĠN TEKNĠK  

ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2017/309860 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : S-49 MAKAS ĠÇĠN 4 KALEM KONTRAY 

SELETĠ VE KĠLĠT MALZEMESĠNĠN TEKNĠK 

ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS 

FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosuna 12.07.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 100 TL’nin 

ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi 4399 - 13345 hesap ve TR - 290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5733/3/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN S-49 VE UIC 60 

MAKAS ĠÇĠN 14 KALEM KONTRAY VE GÖBEK ÖZEL SELETĠĠNĠN TEKNĠK 

ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2017/309877 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 
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c) Elektronik Posta Adresi : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : S-49 VE UIC 60 MAKAS ĠÇĠN 14 KALEM 

KONTRAY VE GÖBEK ÖZEL SELETĠĠNĠN 

TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS 

FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosuna 13.07.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 100 TL’nin 

ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5733/4/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN S-49 MAKAS ĠÇĠN 

16 KALEM GÖBEK TAKOZU VE KÜRSÜ MALZEMESĠNĠN TEKNĠK ġARTNAMEYE 

GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2017/309906 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : S-49 MAKAS ĠÇĠN 16 KALEM GÖBEK 

TAKOZU VE KÜRSÜ MALZEMESĠNĠN 

TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS 

FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosuna 14.07.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 100 TL’nin 

ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5733/5/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2017/2018 Pancar Alım Kampanyası Dönemi Pancar BoĢaltma Makinelerinin 

ÇalıĢtırılması Hizmeti ve revizyonunun yapılması iĢi TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ. 

Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık Ġhale Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/306312 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NĠĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Merkez Bölge Kantarı 3 Adet Elektrikli Seyyar Pancar 

BoĢaltma Makinesi ile 1 Adet Sabit Otomatik Pancar 

BoĢaltma Makinesi ve 2 Adet Dağıtım (Yığma) Silo 

Arabası Makinesi ile 503.000 Ton, Merkez Bölge 

Göndelen Kantarı 1 Adet Seyyar Pancar BoĢaltma 

Makinesi (Dizel) ile 41.000 Ton, Merkez Bölge Kızılca 

Kantarı 1 Adet Seyyar Pancar BoĢaltma Makinesi (Dizel) 

ile 28.000 Ton, Aksaray Bölge Aksaray Kantarı 2 Adet 

Seyyar Pancar BoĢaltma Makinesi (Dizel) ile 78.000 Ton, 

Aksaray Bölge Ağaçlı Kantarı 1 Adet Seyyar Pancar 

BoĢaltma Makinesi (Dizel) ile 48.000 Ton ve YeĢilova 

Bölge YeĢilova Kantarı 2 Adet Seyyar Pancar BoĢaltma 

Makinesi (Dizel) ile 35.000 Ton olmak üzere Toplam 

733.000 ton Pancar BoĢaltma hizmet iĢi ve revizyonu 

yapılması iĢi 

b) Yapılacağı yer : Merkez Bölge, Merkez Bölgeye bağlı Göndelen ve Kızılca 

Kantarları, YeĢilova Bölgesine Bağlı YeĢilova Kantarı ile 

Aksaray Bölgesine Bağlı Aksaray Kantarı 

c) ĠĢin süresi : 2017 Pancar alım kampanyası dönemi; 

  - Merkez Bölge Kantarı 3 Adet Elektrikli Seyyar Pancar 

BoĢaltma Makinelerinin ÇalıĢtırılması ve 1 Adet Otomatik 

Pancar BoĢaltma Makinesi ÇalıĢtırılması ile 2 Adet 

Dağıtım Silo Arabası Makinesi ÇalıĢtırılması 120 Gün ve 

revizyonun yapılması 45 Gün olmak üzere toplam 165 

Gün 

  - Göndelen Kantarı Seyyar Pancar BoĢaltma 

Makinelerinin ÇalıĢtırılması 90 Gün ve revizyonun 

yapılması 45 Gün olmak üzere toplam 135 Gün  

  - Kızılca Kantarı Seyyar Pancar BoĢaltma Makinelerinin 

ÇalıĢtırılması 90 Gün ve revizyonun yapılması 45 Gün 

olmak üzere toplam 135 Gün  
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  - YeĢilova Kantarı Seyyar Pancar BoĢaltma Makinelerinin 

ÇalıĢtırılması 90 Gün ve revizyonun yapılması 45 Gün 

olmak üzere toplam 135 Gün  

  - Aksaray Kantarı Seyyar Pancar BoĢaltma Makinelerinin 

ÇalıĢtırılması 90 Gün ve revizyonun yapılması 45 Gün 

olmak üzere toplam 135 Gün  

  - Ağaçlı Kantarı Seyyar Pancar BoĢaltma Makinelerinin 

ÇalıĢtırılması 90 Gün ve revizyonun yapılması 45 Gün 

olmak üzere toplam 135 Gün 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor ġeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 30.06.2017 Cuma günü Saat: 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. ĠĢ Deneyim Belgesi (Yüklenici ĠĢ Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.2.1. ĠĢ makineleri (kepçe, loader ve dozer ) ile yapılan hafriyat iĢleri benzer iĢ olarak 

kabul edilir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

karĢılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ġhale 

Fabrikamız Ofis binasında Açık Ġhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık 

suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda 

hazır bulunmaları gereklidir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir.  

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 5735/1-1 
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JEOTERMAL ALANLARIN ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Çanakkale İl Özel İdaresinden: 

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aĢağıdaki tabloda Ġlçesi, köyü, cinsi ve 

hektarı belirtilen 19 adet arama 2 adet jeotermal kaynak iĢletme sahasının ihalesi; 5686 sayılı 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1. fıkrası (c) 

bendi ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince aĢağıdaki tabloda 

belirtilen gün ve saatte Çanakkale Ġl Encümen toplantı salonunda (Barbaros Mah. Atatürk Cad. 

No: 215 (Bölge Trafik Yanı) yapılacaktır. 

2 - Ġhale ġartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 

(Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE 

b) Hangi ġartlarda Alınacağı : Ġhaleye girecek olan isteklilerin Ģartname ve eklerini, 

100,00 TL bedel karĢılığında satın almaları zorunludur. 

  Ġstenildiğinde ihale Ģartname ve ekleri ücretsiz 

olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı 

adreste görülebilir. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi, Çanakkale Ġl Encümen 

Toplantı Salonu Barbaros Mah. Atatürk Cad. 

No:215 (Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : AĢağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Arttırma Usulü 

4 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 

Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE) 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 13/07/2017 PerĢembe günü saat 12:30 

5 - ĠĢin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

6 - ġartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğünde (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 Bölge Trafik Yanı 

ÇANAKKALE) görülebilir. 

7 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler 

a) Gerçek kiĢiler için: 

1 - Nüfus cüzdan sureti 

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi, 

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi  

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye iliĢkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname ve teklif mektubu (ekleri ile birlikte)  

6 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu 

7 - Ġhale dokümanının alındığına dair 100.- TL’lik banka makbuzu 

8 - Ġhaleye katılacak olan gerçek kiĢilerin Ġl Özel Ġdaresine borcu olmadığına dair belge 

9 - YurtdıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenen belgelerin tümü T.C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. 
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b) Tüzel kiĢiler için: 

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 

2 - Vergi Levhası (2017 yılı onaylı), 

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye iliĢkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Her sayfası imzalanmıĢ olan Ģartname ve teklif mektubu (ekleri ile birlikte) 

6 - Ortak giriĢim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortak 

sözleĢmesi ile ortak giriĢimi oluĢturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar Ġl Encümenine 

sunmaları gerekmektedir. 

7 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. 

8 - Ġhale dokümanının alındığına dair 100.- TL’lik banka makbuzu. 

9 - Ġhaleye katılacak olan gerçek kiĢilerin Ġl Özel Ġdaresine borcu olmadığına dair belge 

10 - YurtdıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenen belgelerin tümü T.C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. 
 

 Ġlçe Köy/Mevkii 

Alan 

(Hektar) 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

Ġhale 

Tarihi 

Ġhale 

Saati 

1 Ayvacık Tuzla 792,92 27.717,37 831,52 13/07/2017 13:30 

2 Ezine PınarbaĢı 1724,21 31.846,15 955,38 13/07/2017 13:31 

3 Ayvacık Kızılkeçili 485,21 27.717,37 831,52 13/07/2017 13:32 

4 Ayvacık - 90,97 27.717,37 831,52 13/07/2017 13:33 

5 Bayramiç Ahmetçeli 4881,35 90.158,53 2.704,75 13/07/2017 13:34 

6 Bayramiç 
Yukarı 

Palamut 
1050,00 27.717,37 831,52 13/07/2017 13:35 

7 Yenice Haydaroba 4888,48 90.290,22 2.708,70 13/07/2017 13:36 

8 Yenice Güneyler 4610,02 85.147,06 2.554,41 13/07/2017 13:37 

9 Bayramiç Doğancı 4802,79 88.707,53 2.661,22 13/07/2017 13:38 

10 Bayramiç Zeytinli 4698,51 86.781,47 2.603,44 13/07/2017 13:39 

11 Çan Hacılar 4679,78 86.435,53 2.593,06 13/07/2017 13:40 

12 Bayramiç Külcüler 3750,00 69.262,50 2.077,87 13/07/2017 13:41 

13 Ayvacık - 904,92 27.717,37 831,52 13/07/2017 13:42 

14 Ayvacık - 391,32 27.717,37 831,52 13/07/2017 13:43 

15 Yenice - 4972.94 91.850,20 2.755,50 13/07/2017 13:44 

16 Yenice - 4032,88 74.487,29 2.234,61 13/07/2017 13:45 

17 Yenice - 4481,38 82.771,08 2.483,13 13/07/2017 13:46 

18 Yenice - 3759,15 69.431,50 2.082,94 13/07/2017 13:47 

19 Ezine Akçakeçili 1104,91 27.717,37 831,52 13/07/2017 13:48 

20 Yenice Hıdırlar 4278,61 350.000,00 10.500,00 13/07/2017 13:49 

21 Yenice Hıdırlar 4771,6 352.668,95 10.580,06 13/07/2017 13:50 
 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Ġl Encümeni 

gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya teklifi hadde layık 

bulmadığı durumda ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına 

itiraz edilmez. 

Ġlan olunur. 5394/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK TALĠ OCAK VANTĠLATÖRÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g 

MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

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

ZONGULDAK 

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

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

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

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tali Ocak Vantilatörü   1 Kalem (1 adet) 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: Karadon TĠM 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen teslim 

limanı 

c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe baĢlama 

talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: sözleĢmenin imzalanmasını 

müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 26.07.2017 ÇarĢamba saat 15.00 

c) Dosya no : 920 - TTK/1539 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

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

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Sistem Grup-1 gazlı ortamda çalıĢtırılacağından teçhizata ait Avrupa Konseyince 

onaylanmıĢ akredite bir kuruluĢ tarafından tanzim edilmiĢ Grup-1 (metan) gazlı ortamlar için 

ATEX alev sızdırmazlık sertifikası idari Ģartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak teklif ile 

birlikte verilecektir. Bu sertifikası bulunmayan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (onbeĢ) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 

ettiği mala/mallara iliĢkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

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

ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

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

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

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 30,00 TL karĢılığı temin 

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

8 - Teklifler 26.07.2017 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

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

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

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

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 5744/1-1 
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I (A) GRUBU MADEN RUHSAT SAHASI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İstanbul Valiliğinden: 

1 - Ġhale Konusu ĠĢler: 

3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu Maddesi hükümleri kapsamında, aĢağıda bilgileri 

verilen I (A) Grubu Maden (kum-çakıl) Ocağı olarak 5 yıl süreyle iĢletmek üzere 2886 sayılı 

Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır. 

1) Ġstanbul Ġli, Eyüp Ġlçesi hudutları dahilinde 19,27 hektar alana sahip, F21-B4 

paftalarında aĢağıda koordinatları verilen ve GR.: 34/2017/1 nolu saha, 

 

Nokta No Y X 

1 654302.35 4574264.94 

2 655857.43 4573863.12 

3 655827.41 4573746.94 

4 654272.33 4574148.75 

 

2 - Tahmin edilen Bedel: 

 

Sıra 

No Ġlçe Pafta Grn. 

Alan 

(Hektar) 

Muhammen 

Bedel KDV 

Hariç (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

Ġhale 

Tarihi 

Ġhale 

Saati 

1 Eyüp F21-B4 34/2017/1 19,27 1.584.380,00 47.531,40 14.08.2017 10.00 

 

3 - Ġhale ġartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Ġstanbul Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür 

Varlıkları Müdürlüğü-Hirka-i ġerif Mah. Adnan 

Menderes Vatan Bulvarı No: 64   Fatih - ĠSTANBUL 

b) Hangi ġartlarda Alınacağı : - Ġhaleye girecek olan isteklilerin Ģartname ve eklerini, 

500,00.- TL bedel karĢılığında satın almaları 

zorunludur. 

- Ġstenildiğinde Ġhale Ģartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatler içerisinde yukarıda 

yazılı adreste görülebilir. 

- ġartname bedeli Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı hesabına yatırılacaktır. 

4 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Ġstanbul Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür 

Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. Ġstanbul Valiliği 

Ek Hizmet Binası, Hirka-i ġerif Mah. Adnan 

Menderes Vatan Bulvarı No: 64   Fatih/ĠSTANBUL 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45 inci maddesine 

göre Açık Teklif Usulü. 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2017 – Sayı : 30104 

 

5 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Ġstanbul Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür 

Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. Ġstanbul Valiliği 

Ek Hizmet Binası, Hirka-i ġerif Mah. Adnan 

Menderes Vatan Bulvarı No: 64   Fatih/ĠSTANBUL 

adresinde toplanacak komisyona verilecektir. 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saat : 14.08.2017 Pazartesi günü ihale saatine kadar. 

6 - Ġhaleye Katılma Belgeleri: 

3213 Sayılı Maden Kanunu gereğince ihaleye açılan sahaların ihalelerine katılmak için 

Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan gerçek ve tüzel kiĢilerin ihalenin yapılacağı 

gün ve saatte usulüne uygun baĢvuruda bulunması zorunludur. 

Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 

a) Gerçek kiĢi istekliler; 

1 - Yılı içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi. 

2 - Noter onaylı Ġmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti 

3 - T.C. kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ onaylı nüfus cüzdanı sureti. 

b) Tüzel kiĢi istekliler; 

1 - Sicili kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ġlk ilan veya ihale tarihinin 

içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, Ġli ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmıĢ, 

onaylı vergi levhası 

Ortak Hükümler: 

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

d) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kiĢilerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca 

onaylı sureti 

e) Ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi. 

f) Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Ġstanbul Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat 

ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ 

ihale Ģartnamesi 

h) Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 

makbuz veya banka teminat mektubu. 

ı) ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu. 

i) 6183 sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiĢ borcun bulunmadığına 

dair belge. 

j) ĠĢletme Ruhsat Taban Bedeli yatırıldığına dair makbuz. 

k) Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde belirtilen ihale müracaat 

formu (Ek Form - 22), 

7 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale Ģartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karĢılığında en geç ihale saatine kadar, ihale 

komisyonu baĢkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

9 - Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 

Ġlan olunur. 5248/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 

1 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Fazıl KIZILAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 25.08.2016 gün, 1258-1470 sayılı kararı ile 

―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 

01.04.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 01.10.2017 tarihinde son bulacaktır. 

2 - ġanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ali 

TOKGÖNÜL’e Oda Disiplin Kurulu’nun 23.12.2016 gün, 82 sayılı kararı ile ―12 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 22.02.2017 

tarihinde baĢlanmıĢ olup, 22.02.2018 tarihinde son bulacaktır. 

3 - Hatay Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Ata ġEB’e Oda Disiplin Kurulu’nun 30.03.2017 gün, 2 sayılı kararı ile ―6 Ay Geçici 

Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 19.04.2017 

tarihinde baĢlanmıĢ olup, 19.10.2017 tarihinde son bulacaktır. 

4 - Ġzmir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Erol 

TÜRE’ye Oda Disiplin Kurulu’nun 28.12.2016 gün, 121 sayılı kararı ile ―Meslekten Çıkarma‖ 

cezası verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 19.04.2017 tarihinde baĢlanmıĢtır.  

5 - Ġzmir Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mehmet 

ġENCAN’a ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. Cezanın 

uygulanmasına 27.05.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 27.11.2017 tarihinde son bulacaktır. 

 5746/1-1 

—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 058 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 796 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar 95111 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği'', 

3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. 

maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 5700/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle Belediye Encümeninin 25.05.2017 tarih 609/1377 sayılı kararı, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Encümeninin 08.06.2017 tarih 1193/2616 sayılı kararı ile onaylanan 

84212/2 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 

 ADA/PARSEL MEVKĠĠ 

 60324/1 ĠVEDĠK 

 60324/2 ĠVEDĠK 

 60324/3 ĠVEDĠK 

 60325/1 ĠVEDĠK 

 60325/2 ĠVEDĠK 

 5716/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5747/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/75893 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü Ġl/Ġlçe ANKARA/ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mah. Oruç Reis cad. No: 13 

Altındağ/ANKARA 
Tel-Faks 0 312 596 60 00 - 596 70 48 

Posta Kodu 06080 E-Mail tesisler@sgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Serkan ĠnĢ. Taah. Tic.ve San. A.ġ. Serkan YAġAR 

Adresi 
Emek Mah. 30. Sokak No: 20 

Çankaya/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.  497 410 275 32 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
763 059 11 35  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 69180  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5724/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/55992 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü Ġl/Ġlçe ANKARA/ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mah. Oruç Reis cad. No: 13 

Altındağ/ANKARA 
Tel-Faks 0 312 596 60 00 - 596 70 48 

Posta Kodu 06080 E-Mail tesisler@sgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Serkan ĠnĢ. Taah. Tic. ve San. A.ġ. Serkan YAġAR 

Adresi 
Emek Mah. 30. Sokak No: 20 

Çankaya/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.  497 410 275 32 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
763 059 11 35  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 69180  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 5725/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 5723/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġlan Tarihi : 22.06.2017 

Son BaĢvuru Tarihi : 06.07.2017 

Eğitim dili Ġngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

BaĢvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim - Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliği’nin Madde 

8/7’de belirtilen yabancı dil (Ġngilizce) asgari koĢullarını sağlamıĢ olmak Ģartıyla ilanda belirtilen 

ve aĢağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil 

yeterliliğine iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim yapan bir 

Tıp Fakültesi’nde Ġngilizce eğitim verildiğine dair belge 

DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil 

yeterliliğine iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim yapan bir 

Tıp Fakültesi’nde Ġngilizce eğitim verildiğine dair belge 
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PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi (baĢlıca eser belirtilmelidir) 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik 

belgesi) (yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil 

yeterliliğine iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim yapan bir 

Tıp Fakültesi’nde Ġngilizce eğitim verildiğine dair belge 

NOTLAR: 

1 - Adayların ilgili Fakültelere Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanımıza www.ieu.edu.tr 

adresinden ulaĢılabilir. 

BAġVURU YERĠ VE ĠLETĠġĠM 

ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

Fen Edebiyat Fakültesi : (0 232) 488 8139 

ĠĢletme Fakültesi : (0 232) 488 8113 

Tıp Fakültesi : (0 232) 488 8311 

Hukuk Fakültesi : (0 232) 488 8145 

ĠletiĢim Fakültesi : (0 232) 488 8138 

Fax : (0 232) 279 2626 
 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM / 

PROGRAM UNVAN ADET ANABĠLĠM DALI / AÇIKLAMA 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji Doç. Dr. 1 

 Uygulamalı Psikoloji, Psikolojide 

Ölçme Teknikleri 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 

Yrd. 

Doç. Dr. 
1 

 GeliĢim Psikolojisi, Sosyal 

Psikoloji veya Klinik Psikoloji 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Sosyoloji 

Yrd. 

Doç. Dr. 
1 

 Siyaset Bilimi - Sosyal Politikalar 

alanında çalıĢmaları olmak 

ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme 
Yrd. 

Doç. Dr. 
1  Pazarlama 

Tıp Fakültesi  Doç. Dr. 1  Histoloji ve Embriyoloji 

ĠletiĢim Fakültesi 

Sinema ve 

Dijital 

Medya 

Doç. Dr. 1 
 ĠletiĢim Kuramları ve ĠletiĢim 

Tarihi 

Hukuk Fakültesi  
Yrd. 

Doç. Dr. 
1  Ceza Hukuku 

 5748/1-1 
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Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik 

Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların baĢvurduklarını belirten dilekçelerine; 

Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu’ndan 

alınacak), Öğretim Üyesi BaĢvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), Güvenlik SoruĢturması 

ve ArĢiv AraĢtırması Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmiĢlerini, askerlik belgesi, 

doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini baĢlıca araĢtırma 

eseri olarak gösteren bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek 

Rektörlüğe, 

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların baĢvurduklarını belirten dilekçelerine; 

Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu’ndan 

alınacak), Öğretim Üyesi BaĢvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), Güvenlik SoruĢturması 

ve ArĢiv AraĢtırması Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmiĢlerini, askerlik belgesi, 

doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, 

Ġlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde baĢvurmaları 

gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması ve 

belgelendirilmesi Ģarttır. 

 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD DER AÇIKLAMA 

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Profesör 1 1 

Eğitim psikolojisi 

alanında çalıĢmaları 

olmak 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD DER AÇIKLAMA 

Biyoloji Zooloji Profesör 1 1 
 

Fizik Katıhal Fiziği Profesör 1 1 
 

Matematik 
Analiz ve Fonksiyonlar 

Teorisi 
Profesör 1 1 

 

Matematik Uygulamalı Matematik Profesör 1 1 
 

Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Profesör 1 1 
 

Tarih Yakınçağ Tarihi Profesör 1 1 
 

Tarih 
Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi 
Profesör 1 1 

 

Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Doçent 1 1 
 

Tarih Yakınçağ Tarihi Doçent 1 1 
 

Kimya Analitik Kimya Doçent 1 1 
 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Yeni Türk Dili Doçent 1 1 
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ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD DER AÇIKLAMA 

ĠĢletme Sayısal Yöntemler Profesör 1 1 
 

ÇalıĢma Ekonomisi 

ve Endüstri ĠliĢkiler 

Yönetim ve ÇalıĢma 

Sosyolojisi 
Doçent 1 1 

 

Ġktisat Ġktisat Teorisi Doçent 1 1 
 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD DER AÇIKLAMA 

ĠnĢaat Mühendisliği Yapı Profesör 1 1 
 

Kimya Mühendisliği Kimyasal Teknolojiler Doçent 1 1 
 

TIP FAKÜLTESĠ 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD DER AÇIKLAMA 

Dahili Tıp Bilimleri 
Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 
Profesör 1 1 

 

Dahili Tıp Bilimleri 
Çocuk ve Ergen Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları 
Profesör 1 1 

 

Dahili Tıp Bilimleri 

Ġç Hastalıkları - 

Endokrinoloji ve 

Metabolizma Hastalıkları 

Bilim Dalı 

Profesör 1 1 
 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 

 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Göğüs Cerrahisi Doçent 1 1 

 

Dahili Tıp Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları - 

Endokrinoloji Bilim Dalı 

Doçent 1 1  

Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Doçent 1 1  

DENĠZLĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD DER AÇIKLAMA 

Çocuk Bakımı ve 

Gençlik Hizmetleri 
Çocuk GeliĢimi Doçent 1 1 

 

Ġlgililere duyurulur. 5732/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.03.2013-59 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.03.2013-680 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Yuvacık Köyü ile Haydarahmet Köyü sınırları dahilinde 

bulunan, Kısakuyu Mezrası sınırlarında yer alan Kısakuyu Höyüğü’nün II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine ve sit alanı koruma esasları ve kullanma koĢullarının 

belirlenmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

01.03.2013 tarihli tespit raporu ve ġanlıurfa Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme 

Müdürlüğü’nün 25.02.2013/2544 sayılı görüĢ yazısı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, tescil 

fiĢi ve öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Yuvacık Köyü ve Haydarahmet Köyü sınırları dahilinde 

bulunan, Kısakuyu Mezrası sınırlarında yer alan Kısakuyu Höyüğü’nün ekli 1/5000 ölçekli 

koordinatlı haritada gösterildiği Ģekli ile (üzerinde günümüz yerleĢimi olduğu ve yaĢamın 

devamlılığı ilkesi dikkate alınarak)  II._derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, hazırlanan 

tescil fiĢinin uygun olduğuna,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı Ġlke 

Kararı doğrultusunda: 

Kısakuyu Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma ġartlarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Yeni yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama koruma 

bölge kurulunca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 25.09.2013-75 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.09.2013-844 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Sancak mahallesi, Yavuz sokakta taziye evi inĢaatı temel 

kazısı sırasında ortaya çıkan mağara üzerine Kurulumuz Müdürlüğünce inceleme yapılması 

talebine iliĢkin Birecik Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 26.08.2013/302 

sayılı yazısı, konu ile ilgili ġanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 19.09.2013/860 sayılı yazısı ve ekleri, 

20.09.2013 tarihli kurul Müdürlüğü uzman raporu, 1/500 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, 

fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Sancak mahallesi 280 ada, 65 nolu parselde taziye evi inĢaatı 

sırasında bulunan kaya mezarlarının korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesinden 

dolayı ekli 1/500 ölçekli haritada sınırları koordinatlarıyla belirlendiği Ģekli I. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu alanın 

çalıĢmasına devam edilen Birecik Koruma Amaçlı Ġmar Planı sınırlarına dâhil edilmesi 

gerektiğine,  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı Ġlke 

Kararı doğrultusunda,  

Sancak I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma ġartlarının: 

1.Bu alanda, yeni yapılaĢmaya izin verilemez. 

2. Ġmar Planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir. 

3. Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamaz. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine, 

söz konusu alanda taziye evi yapının uygun olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 25.05.2012 - 30 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.05.2012 - 287 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Yuvacalı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Yuvacalı 

Höyüğü’nün tescil edilmesine iliĢkin ġanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 08.03.2012 tarih ve 293 

sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü raporu, konuya iliĢkin 18.05.2012 tarihli uzman raporu ve 

ġanlıurfa Ġl Özel Ġdaresi’nin 25.04.2012 tarih ve 5438 sayılı görüĢ yazısı okundu. Konunun 

dosyası, fotoğraflar, tescil fiĢi, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, Yuvacalı Köyü sınırları dâhilinde bulunan Yuvacalı 

Höyüğü’nün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı 

Yasa kapsamında sınırları ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekli ile (üzerinde 

köy yerleĢimi bulunduğundan, yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tesciline,   

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

Ġlke Kararı doğrultusunda, Yuvacalı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı koruma ve kullanma 

Ģartlarının: 

1. Bu alanda, yeni yapılaĢmaya izin verilemez. 

2. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

ġeklinde 6 (altı) madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017 - 182 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017 - 2426 ADIYAMAN 

Adıyaman ili, Kâhta ilçesi, Burmapınar Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan ve Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.01.1990/514 sayılı kararı ile 

―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ olarak tescil edilen Damlacık Hanı’na iliĢkin 

Adıyaman Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.10.2016/2350 sayılı yazısı ve 

Damlacık Hanı’nın yapı gurubunun belirlenmesi ile çevresinde ortaya çıkan arkeolojik 

buluntuların değerlendirilmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, öneri 1/1000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Burmapınar Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan tescilli 

Damlacık Hanı’nın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun ―I. Grup Yapı‖ 

olarak belirlemesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine iĢlenmesine;  

Damlacık Hanı’nın çevresinde tarımsal faaliyetler sırasında arkeolojik buluntular ortaya 

çıktığından hanın ve çevresinin bulunduğu alanın ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları 

gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda: 

Damlacık Hanı ve Çevresi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Alana iliĢkin Maliye Hazinesi adına tescil, tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür 

varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2017 – Sayı : 30104 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2402 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Boztepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Boztepe Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koĢulları 

belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Boztepe Höyüğü sit alanı sınırlarına iliĢkin 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.12.2008/764 ve 

06.05.2011/1484 sayılı kararları okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Boztepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Boztepe Höyüğü’ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 06.05.2011/1484 sayılı kararının ve eki haritanın devamına; 

Boztepe Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2017 – Sayı : 30104 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2403 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yaylatepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yaylatepe Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koĢulları 

belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Yaylatepe Höyüğü sit alanı sınırlarına 

iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.04.2010/1109 sayılı 

kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yaylatepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yaylatepe Höyüğü’ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.04.2010/1109 sayılı kararının ve eki haritanın 

devamına; 

Yaylatepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2017 – Sayı : 30104 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2404 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Kızılhöyük Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Kızıl Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koĢulları 

belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Kızıl Höyüğü sit alanı sınırlarına iliĢkin 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.07.2010/1205 sayılı kararı 

okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Kızılhöyük Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Kızıl Höyüğü’ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.07.2010/1205 sayılı kararının ve eki haritanın 

devamına; 

Kızıl Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir.  

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



22 Haziran 2017 – Sayı : 30104 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 
 5648/3/1-1 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2017 – Sayı : 30104 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2405 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Aybastı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Aybastı Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koĢulları 

belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Aybastı Höyüğü sit alanı sınırlarına iliĢkin 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1334 sayılı kararı 

okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Aybastı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Aybastı Höyüğü’ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1334 sayılı kararının ve eki haritanın 

devamına; 

Aybastı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir.  

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2017 – Sayı : 30104 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2406 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karadut Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Üçkanlar Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koĢulları 

belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Üçkanlar Höyüğü sit alanı sınırlarına iliĢkin 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1335 sayılı kararı 

okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karadut Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Üçkanlar Höyüğü’ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1335 sayılı kararının ve eki haritanın 

devamına;  

Üçkanlar Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

7. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir.  

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2017 – Sayı : 30104 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2407 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yatırtepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yatırtepe (Tepelimizar) Höyüğü’nün sit alanı koruma 

kullanma koĢulları belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine 

iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Yatırtepe (Tepelimizar) 

sit alanı sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

22.12.2010/1336 sayılı kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yatırtepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yatırtepe (Tepelimizar) Höyüğü’ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1336 sayılı kararının ve eki 

haritanın devamına; 

Yatırtepe (Tepelimizar) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir.  

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 22 Haziran 2017 – Sayı : 30104 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2408 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Durre Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koĢulları 

belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Durre Höyüğü sit alanı sınırlarına iliĢkin 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1338 sayılı kararı 

okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Bilge Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Durre Höyüğü’ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1338 sayılı kararının ve eki haritanın 

devamına; 

Durre Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2409 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, AĢağıoylum Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yukarıparapara Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma 

koĢulları belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Yukarıparapara sit alanı 

sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

21.02.2011/1396 sayılı kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  

Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, AĢağıoylum Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Yukarıparapara Höyüğü’ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1396 sayılı kararının ve eki haritanın 

devamına; 

Yukarıparapara Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir.  

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



22 Haziran 2017 – Sayı : 30104 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

 
 5648/8/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2410 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, MürĢitpınar Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Büyükkendirci Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma 

koĢulları belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Büyükkendirci sit alanı 

sınırlarına iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

22.12.2010/1340 sayılı kararı okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  

Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, MürĢitpınar Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Büyükkendirci Höyüğü’ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.12.2010/1340 sayılı kararının ve eki haritanın 

devamına; 

Büyükkendirci Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir.  

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017 - 181 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2017 - 2411 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Ölçektepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Ölçektepe Höyüğü’nün sit alanı koruma kullanma koĢulları 

belirlenmediğinden, höyüğün koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 16.02.2017 tarihli raporu ve Ölçektepe sit alanı sınırlarına iliĢkin 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2010/1151 sayılı kararı 

okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Ölçektepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan ve II. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Ölçektepe Höyüğü’ne iliĢkin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.05.2010/1151 sayılı kararının ve eki haritanın 

devamına; 

Ölçektepe Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz,  sadece mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir.  

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 18.01.2017- 179 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.01.2017- 2358 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Sırrın Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan ve II. ve III. 

Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Gürcütepe Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde 

yer alan 2106 parselin sit alanından çıkarılması talebini içeren bila tarihli dilekçe ile ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.03.2008/602 sayılı karar ile 

12.11.2008/754 sayılı kararı, ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

10.07.2012/328 sayılı kararı ile konuya iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 10.01.2016 

tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

incelemeler sonrası yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Sırrın Mahallesi sınırları dâhilinde, bir kısmı Gürcütepe II. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı, bir kısmı da Gürcütepe III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde 

yer alan 2106 parselin ―Çanak Çömlekli Neolitik Çağ Geç Evresi, Halaf ve Uruk Dönemi, Geç 

Hellenistik Dönem, Roma ve Doğu Roma Dönemlerine‖ ait buluntular içeren Gürcütepe’nin 4 

büyük tepesinden 2 ve 3 nolu tepeler üzerinde bulunması nedeni ile 2106 parselin sit derecesinin 

değiĢtirilmesi ya da sit alanından çıkarılması talebinin uygun olmadığına, Kurulumuzun 

10.07.2012/328 sayılı kararı ve eki koordinatlı sit alanı haritasında belirtildiği Ģekli ile tescilinin 

devamına karar verildi.   
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik
— Türk Silahlı Kuvvetleri Mensubu Sağlık Personelinin Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— MEF Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— MEF Üniversitesi Akıllı İstanbul 5.0 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ
— İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/9)
— Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2017/27)
— Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri No: 13)
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