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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Pamukkale Üniversitesinden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS
VE LİSANS YABANCI DİL HAZIRLIK VE YABANCI DİL EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı
Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“p) Bütünleme sınavı: B1+ düzey modül bitirme sınavına girme hakkı kazanmış ancak
başarısız olmuş öğrencilerin girebileceği bahar yarı yılı sonunda bir kez yapılan sınavı,”
“s) Artı işareti (+): Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesindeki dil yeterliliklerinin ara değerlerini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Hazırlık programlarında İngilizce için B1+, Fransızca için B1 seviyesinde yabancı
dil eğitimi verilir.”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 88. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
30/7/2010
27657
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
111/9/2014
29116
219/5/2015
29360
312/9/2015
29473
420/3/2016
29659
526/10/2016
29869

—— • ——
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Baş koordinatör: Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesini,
b) Dekanlık: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
c) Ders kurulu: Fakültenin ilk üç yılında, konu bütünlüğü esas alınarak, hücreden sistemlere doğru bütünsel bir yaklaşımla, birbirini tamamlayan özellikte verilen dersler grubunu,
ç) Ders kurulu başkanı: Ders kurulu içinde dersi olan öğretim üyeleri arasından görevlendirilen öğretim üyesini,
d) Dönem: İki yarıyıldan oluşan eğitim-öğretim ders yılını,
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e) Dönem koordinatörü: Eğitim-öğretim yılı içerisindeki tüm ders kurullarından sorumlu olarak görevlendirilen öğretim üyesini,
f) Fakülte: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesini,
g) Fakülte Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
h) Geliştirici sınav: Bir ders kurulu süresince öğretmeye veya yetiştirmeye yönelik değerlendirme amacıyla yapılan ara sınavı veya sınavlarını,
ı) Kuramsal sınavlar: Farklı düzeylerdeki bilgiyi ölçmek için yapılan yazılı veya elektronik
teorik sınavları,
i) Müfredat komisyonu: Fakültenin misyon ve vizyonu doğrultusunda, mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının geliştirilmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti sunmak, uygulamak, bu konularda eğitim ve araştırma yapmak üzere oluşturulan sorumlu birimi,
j) Ortak zorunlu dersler: Ders kurulu dışındaki zorunlu dersleri,
k) Ölçme değerlendirme komisyonu: Soruların ve sınavla ilişkili istatistik analizlerin
değerlendirilmesinden sorumlu birimi,
l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
m) Özetleyici sınav: Verilen eğitimin hedefe ulaşma derecesini ölçmek için, ders ve
staj sonunda yapılan kuramsal ve uygulamalı sınavı veya sınavları,
n) Program değerlendirme komisyonu: Mezuniyet öncesi öğrenci, eğitici ve idari personel geribildirimlerini hazırlayan, uygulayan, ilgili verileri toplayan ve değerlendirdikten
sonra müfredat geliştirme ve ölçme değerlendirme komisyonlarına raporlayan sorumlu birimi,
o) Rektörlük: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü,
ö) Senato: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,
p) Staj: Fakültenin 4. ve 5. döneminde ilk üç yılın devamı niteliğinde olan klinik uygulama dönemlerini,
r) Tanısal sınav: Ders veya staj başlarken kapsamı öğrencilere açıklanmış olan ön öğrenme gereksinimlerinden sahip oldukları bilgi seviyelerini belirlemek amacıyla yapılan değerlendirme sınavı veya sınavlarını,
s) Tıp eğitimi komisyonu: Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitimini koordine eden ve
yürüten sorumlu birimi,
ş) Uygulamalı sınavlar: Bilginin kullanımı ile tutum ve becerileri tek tek veya bir bütün
halinde değerlendirmek için kullanılan sınavları,
t) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,
u) Yapılandırılmış sözlü sınav: Cevapları önceden hazırlanmış ve puanlanmış sözlü sınavı,
ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt Şartları ve Öğrenci Statüsü
İlk kayıt ve kabul şartları
MADDE 5 – (1) Öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve
YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Fakülteye öğrenci hakkını kazanan aday,
ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden, şahsen
veya vekili aracılığıyla yapar.
(2) Zamanında başvurmayan ya da istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.
Öğrenci statüsü
MADDE 6 – (1) Fakülteye tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik
haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için, her yılın başında ders kaydını yaptırmış ve gereken durumlarda harcını zamanında yatırmış olması şarttır.
(2) Fakülte veya başka bir fakülteden daha önce herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş
öğrencilerden tekrar kayıt hakkını kazanıp kayıt yaptıranlar ile herhangi bir fakülteden yatay
geçişle gelen öğrencilerden ders muafiyeti isteyenlerin durumu eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren 15 gün içinde başvurmaları halinde fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır.
Eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren 15 gün içinde başvurmayanlar ise muafiyet haklarını kaybederler.
Başka üniversitelerden yatay geçiş
MADDE 7 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Fakülteye yapılacak yatay geçişlerde; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Başvurular fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır.
Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) Öğrenci, her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre
içinde, gerekli olduğunda, katkı payını ödeyerek, kaydını yeniletmek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
(2) Öğrenci, fakülte yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını kendisi
yaptırır. Zamanında kaydını yenilemeyen ve gerekli durumlarda harcını yatırmayan öğrenci o
yıl öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.
(3) İlan edilen tarihlerde haklı ve geçerli nedenlerle öğrenim katkı payını ödemeyen
veya kaydını yenilemeyen öğrencilerin durumları Senato tarafından belirlenen ekle-sil döneminde fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 9 – (1) Kayıt, derse devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini
bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları
fakülte yönetim kurulu kararıyla saklı tutulur ve kaybettikleri süre kanuni öğrenim süresinden
sayılmaz. Bu öğrenciler mazereti nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler.
Ancak bu tür durumlarda, izinler ile ilgili başvuruların, yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay
içinde yapılması gerekir.
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(2) Öğrenciler kanuni öğrenim süresi içinde en çok bir yıl veya iki yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilir.
(3) Disiplin cezası alan öğrenciler hariç, kaydını donduran öğrencilerden kayıtlarını
dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce
ödenmiş olan katkı payları varsa talep edilmesi halinde eğitim-öğretime başladığı dönemin
katkı payı olarak kabul edilir. Ancak varsa katkı payı farkı da ödenir.
(4) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda
bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde fakülte
yönetim kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Öğrenci, eğitim süresi içinde bu imkândan bir kez yararlanabilir. İzinden yararlanabilmesi için öğrencinin ders yılı başlangıcından
önce Dekanlığa başvurması gerekir.
(5) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile ilgili mevzuat gereğince uluslararası seviyede yurt içi ve yurt dışında yarışmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirme süresi içinde giremedikleri ders ya da sınavlar için izinli sayılırlar. Bu öğrencilere fakülte
yönetim kurulu kararı ile sınav hakkı verilir.
İlişik kesme ve ayrılma
MADDE 10 – (1) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde fakülte yönetim kurulu kararı ile
Üniversiteden ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması,
b) Öğrencinin 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
c) Öğrencinin ruhsal hastalığı sebebiyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi,
ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sebeplerle ilişiği kesilen öğrencilere; bir dilekçe ile başvurmaları halinde durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri
belgelerden sadece lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Programları, Eğitim Süresi ve Yılı
Eğitim programları
MADDE 11 – (1) Akademik yılla ilgili takvim ve değişiklikler, her yıl tıp eğitimi komisyonunun önerisi üzerine fakülte kurulunca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Senatoda
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Öğretim programı; teorik dersler ve/veya seminer, laboratuvar, klinik çalışma, saha çalışması ve benzeri çalışmaları içeren uygulamalardan oluşur.
Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı fakülte kurulunca kararlaştırılır.
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Eğitim süresi
MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim süresi; her biri bir ders yılını kapsayan 6 dönemden
ibarettir. Her ders yılı en az 28 hafta sürelidir.
(2) Eğitim süresinin sınırları ve esasları için 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri
ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim dili Türkçe’dir.
Eğitim şekli
MADDE 14 – (1) Tıp eğitimi; Dönem 1, 2 ve 3’ü kapsayan Faz-1’de ders kurulları,
Dönem 4 ve 5’i kapsayan Faz-2’de stajlar ve Dönem 6’yı kapsayan Faz-3’te ön hekimlik eğitimi esasına göre yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dönem Koordinatörü, Baş Koordinatör, Komisyonlar ve Ders Kurulu
Dönem koordinatörü
MADDE 15 – (1) Dönem koordinatörü, fakülte yönetim kurulu kararı ile 3 yıl için görevlendirilir.
(2) Dönem koordinatörü, eğitim öğretim yılı içerisindeki tüm ders kurullarından sorumlu olarak görevlendirilen öğretim üyesidir. Dönem koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Sorumlu olduğu ders yılı akademik takvim tasarısını hazırlamak.
b) Sorumlu olduğu ders yılının programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Sorumlu olduğu ders yılının yoklamalarını denetleyerek Dekanlığa bilgi vermek.
ç) Sorumlu olduğu ders yılının tüm sınavlarının hazırlanmasında Faz-1 için ders kurulu
başkanları ve Faz-2 için staj başkanları ile işbirliği yaparak uygulamayı sağlamak.
d) Sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliği ve düzeni sağlamak.
e) Sınav sonuçlarının hesaplanıp açıklanmasını sağlamak.
(3) Sınav gözetmenleri dönem koordinatörünün önerisiyle Dekanlık tarafından görevlendirilir.
Baş koordinatör
MADDE 16 – (1) Baş koordinatör, Dekanın göstereceği adaylar arasından fakülte yönetim kurulu tarafından 3 yıl için görevlendirilir.
(2) Baş koordinatörün teklifi ve Dekanlığın onayı ile en fazla iki adet baş koordinatör
yardımcısı görevlendirilir.
(3) Baş koordinatör eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan öğretim üyesidir.
(4) Baş koordinatör ve yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Bütün ders yıllarının akademik takviminin tasarısını hazırlamak.
b) Bütün ders yıllarının program bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
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c) Sorumlu olduğu ders yılının tüm sınavlarının hazırlanmasında koordinasyon sağlamak.
Mezuniyet öncesi tıp eğitimi komisyonu
MADDE 17 – (1) Fakültenin mezuniyet öncesi tıp eğitiminin ve koordinasyonunun
yürütüldüğü komisyondur. Dekan, dekan yardımcıları, baş koordinatör, baş koordinatör yardımcıları ve dönem koordinatörlerinden oluşur.
(2) Dekan tıp eğitimi komisyonunun doğal başkanıdır. Dekanın katılmadığı zamanlarda
bir dekan yardımcısı komisyona başkanlık eder. Tıp eğitimi komisyonu, Dekanın yokluğunda,
dekan yardımcısının veya baş koordinatörün çağrısı üzerine toplanır.
(3) Eğitim ve öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu tıp eğitimi
komisyonu tarafından düzenlenir.
Mezuniyet sonrası tıp eğitimi komisyonu
MADDE 18 – (1) Fakültenin bünyesinde yer alan anabilim/bilim dallarında uzmanlık/yan
dal uzmanlık eğitimi yapanların akademik gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitim etkinliklerinin planlanmasını ve takibini, bilimsel araştırmalara katılımlarının sağlanmasını, eğitim ve
tez hazırlama süreçlerinin izlenmesini ve düzenlenmesini sağlayan komisyondur. Komisyon,
Dekan başkanlığında, dekan yardımcıları ve Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dâhili Tıp Bilimleri bölüm öğretim elemanları arasından Dekan tarafından seçilen 4 temsilci olmak üzere, toplam 7 üyeden oluşur.
(2) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Tıpta uzmanlık eğitiminin hedeflerini belirlemek,
b) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, uzmanlık ve yan dal uzmanlığı
eğitimlerini destekleyecek bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik asgari koşulların oluşturulmasını sağlamak,
c) Anabilim dallarının çekirdek eğitim programı doğrultusunda hazırlayacakları, araştırma görevlisi karnesinin şekli, kapsamı ve kullanılmasına ilişkin ilkeleri belirlemek,
ç) Anabilim dalları araştırma görevlisi eğitim programlarının güncellenmesini sağlamak,
d) Mezuniyet sonrası eğitimin kalitesini artırmayı amaçlayan eğitim sürecinde sınavların yapılması konusunda anabilim dallarına öneride bulunmak,
e) Tüm araştırma görevlilerinin katılacağı, Fakülte hizmet alanlarına uyumlarını kolaylaştırmayı ve mesleki gelişimlerini sağlamayı amaçlayan kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek, broşür ve kitap yayınlamak, düzenlenecek internet sayfası üzerinden uzaktan eğitim
ve iletişim olanağı sağlamak, araştırma görevlerine sahip oldukları hak ve görevleri açıklamak,
f) Uzmanlık tezi yazım kurallarının düzenlenmesinde öneride bulunmak,
g) Mezuniyet sonrası eğitim konusunda düzenlenecek toplantılarda Fakülteyi temsil etmek; bu konudaki yasal düzenlemeleri takip etmek,
ğ) Mezuniyet sonrası eğitimin işleyişi sırasında olabilecek aksayan yönleri belirlemek
ve giderilmesine yönelik önerilerde bulunmak,
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h) Araştırma görevlilerinin bilimsel araştırma yapmalarını özendirmek, araştırma olanaklarının artırılması ve yapılan araştırmaların kalitesinin yükseltilmesi konularında çalışmalar
yapmak,
ı) İl genelinde görev yapan pratisyen ve uzman hekimlerin sürekli eğitim kapsamında
mesleki eğitimlerinin geliştirilmesine yönelik seminer, kurs, panel gibi bilimsel toplantıların
yapılması için program oluşturmak,
i) Fakültede yürütülmekte olan akreditasyon çalışmalarına destek olmak,
j) Tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi ile ilgili konularda Dekanlık tarafından
verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Öz değerlendirme komisyonu
MADDE 19 – (1) Öz değerlendirme komisyonu, Fakültenin sunduğu tıp eğitimini sürekli ve sistemik olarak değerlendirmek, tıp eğitimini geliştirici tavsiyelerde bulunmak ve akreditasyonuna katkı sağlamak amacıyla kurulmuş komisyondur. Komisyon, Dekanın başkanlığında, Öz Değerlendirme Komisyonu Koordinatörü olarak bir dekan yardımcısı, bir komisyon
sekreteri, 9 adet alt komisyon başkan ve üyelerinden oluşur.
Müfredat komisyonu
MADDE 20 – (1) Müfredat komisyonu, mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının geliştirilmesini sağlayan komisyondur. Dekan/dekan yardımcısı, baş koordinatör, dönem koordinatörleri, temel bilimler temsilcisi/temsilcileri, cerrahi bilimler temsilcisi/temsilcileri, dâhili
bilimler temsilcisi/temsilcileri, öğrenci temsilcisi/temsilcilerinden oluşur. Belirtilen temsilcileri
içerecek şekilde en az 12 en fazla 16 üyeden oluşur.
(2) Müfredat komisyonu, mezuniyet öncesi tıp eğitim programı içeriğini belirler ve dönemlere göre planlar. Eğitim kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların planlanması
ve gerçekleştirilmesi için öneride bulunur. Eğitim programı ile ilgili geri bildirimleri değerlendirerek eğitim programını geliştirir.
Ölçme değerlendirme komisyonu
MADDE 21 – (1) Ölçme değerlendirme komisyonu, öğrenci ölçme ve değerlendirme
araçlarını ve yöntemlerini belirleyen ve denetleyen soruların ve sınavla ilişkili istatistik analizlerin değerlendirilmesinden sorumlu komisyondur. Dekan/dekan yardımcısı, baş koordinatör,
dönem koordinatör temsilcisi/temsilcileri, temel bilimler temsilcisi/temsilcileri, cerrahi bilimler
temsilcisi/temsilcileri, dâhili bilimler temsilcisi/temsilcileri, oy hakkı olmayan öğrenci temsilcisi/temsilcilerinden oluşur. Komisyon, üye sayısı belirtilen üyeleri içerecek şekilde en az 6 en
fazla 12 kişiden oluşur.
(2) Ölçme değerlendirme komisyonu öğrenci ölçme araçlarını ve değerlendirme ölçütlerini belirler ve sınavların programa yerleştirilmesini ve uygulanmasını denetler. Öğrenci sınav
geri bildirimlerini, itirazlarını değerlendirerek karara bağlar. Sınav/soru itirazlarının alınması
ve değerlendirilmesini sağlar ve hazırlanan sınav sorularını değerlendirerek ret veya kabul eder.
Program değerlendirme komisyonu
MADDE 22 – (1) Program değerlendirme komisyonu, öğrenci, eğitici ve idari personel
geri bildirimlerini hazırlayan, uygulayan, verilerini toplayan ve değerlendirip müfredat geliş-
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tirme ve ölçme değerlendirme komisyonuna raporlayan komisyondur. Temel bilimler temsilcisi/temsilcileri, cerrahi bilimler temsilcisi/temsilcileri, dâhili bilimler temsilcisi/temsilcileri,
idari personel temsilcisi/temsilcileri, öğrenci temsilcisi/temsilcilerinden oluşur. Komisyon, üye
sayısı belirtilen üyeleri içerecek şekilde en az 6 en fazla 12 kişiden oluşur.
(2) Program değerlendirme komisyonu, geri bildirim formlarının içeriklerini hazırlar.
Geri bildirim sisteminin yürütülmesini sağlar ve geri bildirim verilerini toplar ve değerlendirir.
Sonuçları müfredat ve ölçme değerlendirme komisyonlarına raporlar.
Ders kurulu ve staj başkanları
MADDE 23 – (1) Ders kurulu ve staj başkanları ve yardımcıları, dönem koordinatörlerinin önerisiyle Dekan tarafından görevlendirilir. Ders kurulu ve staj başkanları ve yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Kurul/Staj programını hazırlamak, programın eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
b) Kurulda/Stajda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde
yapılmasını sağlamak ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetlemek.
c) Sınav öncesi, sırası ve sonrası güvenliği ve düzeni koordinatörle birlikte sağlamak.
ç) Sorumlu olduğu ders kurulu veya staj sınavlarının hazırlanmasında koordinatörle işbirliği yaparak uygulamayı sağlamak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Devam, Mazeret, Puan, Not ve Katsayılar
Devam zorunluluğu
MADDE 24 – (1) Devam zorunluluğu ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Faz-1’de yer alan Dönem 1, 2 ve 3’te öğretim ders kurulu şeklinde yapılır. Her ders
kurulu sınavına girebilmek için, o ders kurulunun bütün teorik derslerinin %70’ine, pratik derslerin ise %80’ine devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci;
haklı, geçerli ve kabul edilir mazereti olsa bile o ders kurulunun özetleyici sınavlarına alınmaz.
Bu durumdaki öğrenciler, bütün dönem için devam mecburiyetini yerine getirdikleri takdirde,
o ders kurulunun bütünleme sınavına girebilirler. Seçmeli dersler için de teorik derslerde %70,
pratik derslerde %80 oranında devam zorunluluğu vardır.
b) Faz-2’de yer alan Dönem 4 ve 5’te stajı oluşturan her anabilim dalı için stajın %80’ine
devam zorunludur. Staj devamsızlığı %20’den fazla olan öğrenci haklı, geçerli ve kabul edilir
mazereti olsa bile o staj sınavına alınmaz.
c) Faz-3’te yer alan Dönem 6’da eğitim kesintisiz olarak 365 gün devam eder ve her
bir staja %100 devam zorunludur. Ancak kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle staja devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde, öğrenci devam etmediği staj süresini, anabilim dalının imkânları ölçüsünde belirtilecek gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. %20’den fazla devamsızlığı olan öğrenci o stajı tekrar eder.
ç) Öğrenciler, sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava veya sınavın
teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine zamanında girmeyen öğrencinin notu F2 olur.
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Puan, not, derece ve katsayılar
MADDE 25 – (1) Fakülte sınavlarının değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar,
dereceler ve katsayılar aşağıdaki gibidir:
a) Geçer Notlar
Puanlar

Katsayılar

Notlar

A

4,00

86-100

B

3,00

70-85

C1

2,00

60-69

Puan

Katsayı

Not

C2

1,00

50-59

b) Şartlı Geçer Not

c) Geçmez Notlar şunlardır:
1) F1: Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.
2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.
3) F3: Sınav değerlendirmesi 0-49 arasında olan, başarısız.
4) E: Mazeretli geçmez.
Barajlar
MADDE 26 – (1) Bir sınavın kurul içerisinde yer alan bütün dallarından ayrı ayrı elde
edilen teorik ve uygulama sınavı puanlarının toplamı, bu sınavın başarı notunu tayin eder.
(2) Dönem 1, 2 ve 3’teki tüm sınavlar için; geçme notu üzerindeki ağırlığı %5’ten fazla
olan derslerin bir veya birkaçından %50’nin altında not alınırsa, o derste elde edilen puan ile
o dersin toplam puanının %50’si arasında kalan puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.
%5 ve %5’ten az ağırlığı olan derslerin ağırlıkları toplanarak toplam ağırlık değerlendirmesinde
%50’nin altında not alınırsa elde edilen puan ile toplam puanının %50’si arasında kalan puan
farkı, sınav toplam puanından düşülür.
(3) Konuları itibariyle derslerin kapsamı tıp eğitimi komisyonu tarafından belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Faz 1 Esasları
Ortak zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 27 – (1) Ortak zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili esaslar şunlardır:
a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Türk Dili dersleri Dönem 1’de okutulur.
b) Ortak zorunlu dersler Dönem 1’de haftada en az iki saat olmak üzere okutulur.
c) (a) bendinde adı geçen dersler için her yarıyılda bir ara sınav yapılır. Bu derslerde
başarı notu, ara sınav puanları ortalamasının %40’ı ile final veya bütünleme sınavında alınan
puanın %60’ının toplamıyla bulunan nottur. Bu şekilde hesaplanan toplam notun en az 60 puan
olması gerekir. Ayrıca ortak zorunlu derslerde final ve bütünleme sınavından en az 50 alma
şartı aranır. Dönem 1’de adı geçen ortak zorunlu dersler için dönem sonu veya bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, devamsızlık yapılmamış olması koşulu ile bir üst döneme
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intibak ettirilirler. Ancak bu durumdaki öğrencilerin, Dönem 6’ya kabul edilmeleri için geçen
süre içinde, ders devamı olmaksızın ara sınav ve dönem sonu ya da bütünleme sınavına girmeleri zorunludur. Bu öğrencilerin, dönem sonu ya da bütünleme sınavında aldığı notun %60’ı
ile girmiş olduğu vizeden almış olduğu notun %40’ının toplamı en az 60 olması gerekir.
ç) Temel yabancı dil dersi için Üniversite tarafından eğitim yılı başında seviye tespit
sınavı yapılır. Öğrenci, bu sınavda Üniversitenin tespit ettiği geçer notu alması durumunda derse devam etmek zorunda değildir. O dersten başarılı kabul edilir.
d) Devamsızlık nedeni ile ortak zorunlu derslerin herhangi birinden kalan öğrenci, bir
sonraki eğitim yılında bu dersi/dersleri devam ederek almak zorundadır. Öğrenci eğer Dönem 1
ders kurullarından geçer not almış ise sadece ortak zorunlu derse/derslere girer.
e) Öğrenci, birinci ders yılında seçmeli derslerden en az birini seçmek zorundadır. Öğrenci tercihlerine göre seçilen derslerdeki öğrenci sayısında diğer bir ders ya da derslere oranla
aşırı dengesizlik olması durumunda, öğrenciler daha alt tercihlerine yerleştirilebilir. Bu derslerde eğitim, yıl esasına göre düzenlenir.
f) Temel yabancı dil ve seçmeli derslerden başarı durumu için geçerli şartlar (c) bendinde belirtilen derslerle aynıdır.
Ders kurulu
MADDE 28 – (1) Dersler, ders konuları ve saatleri arasında koordinasyon esasına göre
Faz 1 ders kurulları şeklinde uygulanır.
(2) Faz 1’de yer alan Dönem 1, Dönem 2 ve Dönem 3’ün tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.
(3) Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul
içindeki derslerin teorik ve uygulamalı ders saati olarak süreleri ve ağırlıkları, öğretim yılının
başlangıcından önce fakülte kurulunca belirlenir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.
Ders kurulu sınavı
MADDE 29 – (1) Bir ders kurulu sınavı, kurul süresince ve/veya sonunda yapılan bir
veya birden fazla sınavdan oluşabilir.
(2) Sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Dekanlık tarafından ilan edilen
yer ve saatte yapılır.
Ders kurulu notu
MADDE 30 – (1) Ders kurulu süresince ve/veya sonunda yapılan tanısal, geliştirici ve
özetleyici sınavlardan alınan ağırlıklı notların toplamıdır. Ders kurulu notu hesaplamada baraj
sistemi uygulanır.
Ders kurulu notu hesaplama
MADDE 31 – (1) Ders kurulu notu aşağıdaki gibi hesaplanır:
a) Ders kurulu notu; tanısal sınavdan alınan puanın %5’i, geliştirici sınavlardan alınan
puanların ortalamasının %15’i ve özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal sınav yapılmadığı takdirde, geliştirici sınavlardan alınan puanların ortalamasının
%20’si, özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal ve geliştirici
sınav yapılmadığı takdirde, özetleyici sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır.
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b) Fakülte kurulu kararı ile ders kurulu başında ilan edilmek üzere ders kurulu notu hesaplanmasında farklı sınav tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.
Ders kurulu ve dönem başarısı
MADDE 32 – (1) Bir ders yılı içindeki bir ders kurulu sınavından A, B ve C1 puanlarını
alan öğrenciler, kuruldan başarılı kabul edilir. İlgili kurulda C2, F2 ve F3 puanlarını alan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavından A, B ve C1 puanlarını alan öğrenciler başarılı, C2 puanını alan öğrenciler şartlı başarılı, F1, F2 ve F3 puanlarını alan öğrenciler başarısız kabul edilir.
(2) Faz 1 içinde hangi dönemde ise tüm dönemlerdeki tüm ders kurullarının ortalaması
A, B ve C1 olan öğrenci başarılı kabul edilir ve üst döneme geçer.
(3) Tüm ders kurullarının ortalaması A, B veya C1 olan öğrenciler, herhangi bir kurul
puanı C2 ise, ortalama puanı en az C1 olduğu için genel başarılı kabul edilerek bir üst döneme
borçsuz geçer. En fazla 2 kurul puanı F3 ise bir üst döneme borçlu geçer. Faz 1 bitmeden, F3
olan kurul/kurullarını ve isterse C2 olan kurul/kurullarını, devamını almış olmak koşulu ile alt
dönemin kurul sonu ve/veya bütünleme sınavlarına girerek alır. Alt dönemdeki kurul sonu ve
bütünleme sınavına girmek için, sınav tarihinden en az üç gün önce öğrenci işlerine ve/veya
dönem koordinatörlüğüne dilekçe ile başvurur.
(4) Bulunduğu dönem ve alt dönemlerin ortalaması en az C1 olmayan öğrenci, hiçbir
kurul puanı F3 olmasa bile, üst döneme geçemez ve bir sonraki yıl C2 olan kurulları alarak ortalamasını en az C1 yapmak zorundadır.
(5) Bir dönem içindeki tüm ders kurullarının ortalaması C2 ve F3 olan öğrenci başarısız
kabul edilir ve üst döneme geçemez. Bir sonraki yıl sadece; C2, F1, F2 ve F3 puan aldığı kurulları tekrar eder ve başarılı olursa üst döneme geçer.
(6) Faz 1, Faz 2’nin ön şartıdır. Bir öğrencinin Faz 2’ye geçebilmesi için Faz 1 puan
ortalamasının en az C1 olması ve her bir kurul puanının en az C2 olması gerekir.
Bütünleme sınavları
MADDE 33 – (1) Bütünleme sınavları ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Herhangi bir ders kurulundan A, B veya C1 puanını alamamış öğrenciler son ders
kurulu sınav sonucunun açıklanmasından en az 15 gün sonra, o ders kurulunun bütünleme sınavına girebilirler.
b) Bütünleme sınavından alınan puan, ders kurulunun özetleyici sınavından alınan puan
yerine geçer ve ağırlıklı puan hesabı ile ders kurulu başarı notu hesaplanır.
c) Bütünleme sınavları, tüm ders kurulları bitiminde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, dekanlık tarafından ilan edilen yer ve saatte yapılır.
ç) Herhangi bir ders kurulundan A, B veya C1 puanını almış öğrenci, aynı yıl içinde,
geçme notunu yükseltmek için isterse bütünleme sınavlarına girebilir. Ancak, bu durumda bütünleme sınavından alınan puan ilgili kurulun notu için geçerli olur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Faz 2 Esasları
Staj programlarının tamamlanması
MADDE 34 – (1) Faz 2 içinde herhangi bir staj veya stajlardan devamsızlık süresini
aşan öğrenciler ilgili staj veya stajları tekrar eder.
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Staj sınavları ve geçme notu
MADDE 35 – (1) Staj sınavları ve geçme notu ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Staj sınavları; staj başlangıcında tanısal, staj süresince geliştirici, staj bitiminde yapılan özetleyici sınavlardan oluşur.
b) Staj başarı notu; tanısal sınavdan alınan puanın %5’i, geliştirici sınavlardan alınan
puanların ortalamasının %15’i ve özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal sınav yapılmadığı takdirde, geliştirici sınavlardan alınan puanların ortalamasının
%20’si, özetleyici sınavdan alınan puanın %80’i toplanarak hesaplanır. Tanısal ve geliştirici
sınav yapılmadığı takdirde, özetleyici sınavdan alınan puan %100 olarak hesaplanır. Fakülte
kurulu kararı ile staj başında ilan edilmek üzere staj başarı notu hesaplanmasında farklı sınav
tiplerinin ağırlıkları değiştirilebilir.
c) Özetleyici sınav, kuramsal ve nesnel yapılandırılmış klinik sınavların toplamından
oluşur. Her bir sınavın özetleyici sınava etkisi %50’dir. Kuramsal sınav yapılmak zorundadır.
Kabul edilebilir bir mazeret varlığında anabilim dallarının talebi ve fakülte kurulu kararı ile
nesnel yapılandırılmış klinik sınavların yapılamaması durumunda yapılandırılmış sözlü sınavlar
yapılır.
ç) Staj sınav notu A, B veya C1 olan öğrenciler o stajdan başarılı; C2, F1, F2 veya F3
olan öğrenciler ise başarısız kabul edilir. Staj sınav notu C2, F2 veya F3 olan stajlar için, tüm
stajlar bittikten en az 7 gün sonra bir kez bütünleme sınavı yapılır.
d) Staj bütünleme sınav notu A, B veya C1 olan öğrenciler o stajdan başarılı; C2, F1,
F2 veya F3 olan öğrenciler ise başarısız kabul edilir. Staj notu C2, F2 veya F3 olan öğrenciler,
takip eden dönemde öncelikle başarısız olduğu stajları almak zorundadır.
e) Faz 2’deki tüm stajlardan başarılı olan öğrenciler Faz 3’e geçer.
Staj bütünleme sınavı
MADDE 36 – (1) 4 ve 5. dönemde herhangi bir stajdan başarısız olan öğrenci, yıl içerisindeki o staj için yapılacak herhangi bir staj sınavı veya bütünleme sınavından birisine bir
kez olmak üzere alınır. Staj bütünleme sınavı, dönem sonundaki en son sınav gününden en az
7 gün sonra bir kez yapılır. Bütünleme sınavı kuramsal ve yapılandırılmış sözlü sınavdan oluşur.
Her bir sınavın bütünleme sınavına etkisi %50’dir. Dönem içinde ikinci kez girdiği staj sınavından veya bütünleme sınavından başarısız olan öğrenci stajdan başarısız sayılır. Başarısız
olduğu stajı tekrar devam zorunluluğunu yerine getirerek almak zorundadır. Bütünleme sınavından alınan puan dönem içi stajında yapılan özetleyici sınavdan alınan puan yerine geçer.
Staj notu, yıl ve genel akademik not hesaplama
MADDE 37 – (1) Staj bulunan dönemlerde öğrencilerin dönem notlarının tespiti için,
staj notları toplanarak staj sayısına bölünür. Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, yıl
sonunda öğrenci işleri tarafından hesaplanır. Bu hesaplama sırasında; öğrenci için ders yılı akademik başarı not ortalaması ve genel akademik not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde
edilir. Ders yılı akademik başarı not ortalaması hesabında ilgili dönemin ders kurulu veya staj
notları toplanarak staj sayısına bölünür. Genel akademik not ortalaması hesabında ise ders yılı
akademik başarı not ortalamaları toplamı ders yılı sayısına bölünür ve öğrencinin okul kayıt
tarihinden itibaren aldığı tüm mesleki davranış değerlendirme puanlarının ortalamasının %5’i
eklenir. Ortalamalar virgülden sonra iki rakamla ifade edilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Faz 3 Esasları
Ön hekimlik eğitimi
MADDE 38 – (1) Dönem 6’da ön hekimlik kademesindeki öğrencilerin başarısı, klinik,
poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları, hasta kayıtları, epikrizler, hasta yaklaşımları, nöbetler,
seminer ve benzeri aktivitelerdeki başarıları ilgili anabilim dalı tarafından dikkate alınarak değerlendirilir.
Ön hekimlik başarı notu
MADDE 39 – (1) Bu kademede başarılı olan öğrencilerin dönem başarı notu staj puanlarının ortalamasıdır. Ön hekimlik kademesindeki stajların bir veya birkaçından başarısız olan
öğrenci, mezun olabilmek için o stajlarda aynı süre çalışmak ve başarı sağlamak zorundadır.
Stajların başarı notu 60’tır.
Öğretim düzeyi/diplomalar
MADDE 40 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Tıp öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, ilgili mevzuat hükümleri
doğrultusunda temel tıp bilimleri ön lisans diploması alırlar.
b) Tıp doktorluğu için öngörülen hazırlık sınıfı hariç her biri bir ders yılını kapsayan
6 yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 41 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 3 iş günü içinde dilekçeyle öğrenci işlerine yaparlar. Bu itirazlar, ilgili
koordinatörlük tarafından değerlendirilir ve hata görülürse gerekli düzeltmeler yapılır. Soru
içeriğine yapılan itirazlar anabilim dalı kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları 5 iş günü içinde sonuçlandırılıp öğrenci panosunda duyurularak ilan edilir ve bu yolla
öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.
Mazeret
MADDE 42 – (1) Mazeret olarak kabul edilecek durumlar şunlardır:
a) Öğrencinin Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık
raporlarıyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) Öğrencinin kendisinin veya ailesinin oturduğu yerde doğal afetler meydana gelmiş
ve bunun mülki amirlerden alınan belgeyle belgelendirilmiş olması,
c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da bunların ağır hastalığında bakacak başka bir kimsenin bulunmaması ve bunun belgelendirilmesi,
ç) Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu ve staj sınavına (final veya bütünleme) giremeyen ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerden fakülte yönetim
kurulunca mazeretleri kabul edilenler için mazeret sınavı açılır.
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(3) Her ders kurulu ve staj sınavları (final veya bütünleme) için mazeret sınavı bir defa
ve fakülte yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
(4) Verilen mazeret sınavı için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.
Ön şart ve dönem tekrarı
MADDE 43 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde her bir Faz, bir sonraki Fazın ön şartıdır.
Bu nedenle bir fazdan geçemeyen öğrenci bir üst faza devam edemez.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sınavlarda usulsüzlük
MADDE 44 – (1) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenci hakkında soruşturma açılır. Soruşturma sonucu suçu sabit görülen öğrenciye sıfır notu verilir ve
öğrenci hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Sınavlara cep telefonuyla veya herhangi bir kayıt ve dinleme cihazıyla girilmez. Sınav esnasında yanında bu tür cihazlar bulunduran öğrenciye kopya muamelesi yapılır.
Değişim programları
MADDE 45 – (1) Anlaşma programları içerisinde yer alan öğrenci değişim etkinlikleri
ile yurt dışında eğitim alacak öğrencilerin bir üst döneme devam etmesi için, yurt dışında alacakları staj ve derslerin, bulunduğu dönemin tüm staj ve dersleri ile en az % 80 uyumlu olması
gerekir. Bu konuda fakülte yönetim kurulunun kararı esas alınır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 28/9/2015 tarihli ve 29486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Staj muafiyeti
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim öğretim yılında, Dönem 4 ve 5’te staj kurullarının herhangi birinden tekrar yapması gereken öğrenciler, kurulu kapsayan stajlarını,
2017-2018 yılı itibari ile ayrı ayrı stajlar olarak alır.
Faz 1’de ders geçme uyumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2016-2017 eğitim öğretim yılında, Dönem 1, 2 ve 3’te dönem tekrarı yapması gereken öğrencilerin durumu, faz esaslı sisteme göre yeniden değerlendirilir.
Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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TEBLİĞLER
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih

: 25/08/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-196
Konu

: Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih

: 25/08/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-197
Konu

: Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih

: 25/08/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-198
Konu

: Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih

: 25/08/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-199
Konu

: Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih
: 25/08/2017
Karar No : 2017/ÖİB-K-200
Konu
: Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
VERĠ MERKEZĠ ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DONANIM VE
YAZILIM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ihtiyacı Veri Merkezi
ĠyileĢtirilmesi için Muhtelif Cins ve Miktar Donanım ve Yazılım Malzemesi teknik Ģartnamesine
ve San Anahtarın Cisco markasına, SanallaĢtırma Yazılımı Yenilemesinin Wmvare markasına
uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, markaları, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 12.09.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve
istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen
tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
7864/1-1
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KAMPÜS AĞI ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DONANIM
MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ihtiyacı Kampüs Ağı
iyileĢtirilmesi için Muhtelif Cins ve Miktar Donanım Malzemesi teknik Ģartnamesine ve Cisco
Markasına uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen
Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartnamesi, marka/modeli, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 11.09.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve
CĠSCO markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin
fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
7865/1-1
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62 KALEM MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTARDAKĠ TEFRĠġAT MALZEMESĠ VE
3.400 M2 ZEBRA STOR PERDE SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Maliye Bakanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacına binaen
Maliye Bakanlığı merkez kampüsünde hizmete açılacak olan (A) Blok‘un tefriĢatında kullanılmak
üzere;
- 62 kalem muhtelif cins ve miktardaki tefriĢat malzemesi ile
- 3.400 m2 zebra stor perde,
Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine
uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç
piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
T.C. Maliye Bakanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Ġhtiyacı 62 kalem muhtelif cins ve
miktardaki tefriĢat malzemesi ve 3.400 m2 zebra stor perde Alımı
(Ġhale Evrak Bedelleri)
KISIM
ĠHALE EVRAK
NO
MALZEMENĠN ADI
BEDELLERĠ
I
62 kalem muhtelif cins ve miktardaki tefriĢat malzemesi
(130.-TL)
II
3.400 m2 zebra stor perde
(100.-TL)
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis
banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 12/09/2017 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir.
6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
7914/1-1
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ĠNCE ĠSTEMCĠ BĠLGĠSAYARLAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz Ġkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı Ġnce
Ġstemci Bilgisayarlar KuruluĢça hazırlanan Genel ve Teknik Ġstekler Listesine, Ġhale Dokümanına
Ġlave Edilecek Hususlar Listesine ve HP Marka T600 serisine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari
Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte Genel ve Teknik Ġstekler Listesini, Ġhale Dokümanına Ġlave Edilecek Hususlar Listesini ve
HP Markasını T600 serisini, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 12.09.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan Genel
ve Teknik Ġstekler Listesine, Ġhale Dokümanına Ġlave Edilecek Hususlar Listesine ve HP Marka
T600 serisine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat
ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine
iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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ARAÇ SATILACAKTIR
BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğünden:
BOTAġ LNG ĠĢletme Müdürlüğü'ne ait 1 adet araç, açık artırma usulü ile satılacaktır.
Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Sultanköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 1
Marmara Ereğlisi / Tekirdağ
b) Telefon ve faks numarası
: 282 611 57 00 - 282 613 02 58
2 - Ġhale konusu satıĢa sunulan malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 adet 1995 model, IVECO OTOYOL Marka Açık
Sac Kasa Kamyon satıĢı ihalesidir.
b) Aracın mevcut ve teslim yeri : BOTAġ LNG ĠĢletme Müdürlüğü M. Ereğlisi/
TEKĠRDAĞ
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: BOTAġ LNG ĠĢletme Müdürlüğü M. Ereğlisi/
TEKĠRDAĞ
b) Tarihi ve saati
: 24.10.2017 - 14:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler:
a) ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu,
b) Geçici teminat (Araç baĢına 500,00-TL),
c) Ġhaleye vekaleten katılıyorsa, noterden alınmıĢ vekaletname aslı veya noter onaylı
sureti,
d) Kimlik veya nüfus cüzdanı sureti,
e) Adres beyanı,
f) Ġdareden alınmıĢ her sayfası alıcı tarafından imzalanmıĢ Ģartname ve varsa
zeyilnameler,
g) Araç yer görme belgesi,
h) Yeterlilik beyanatı,
i) BOTAġ iĢyeri talimatı,
j) Ġhale dokümanına ait beyanat,
k) ĠĢ ortaklığı/konsorsiyumlar için noterden tasdikli iĢ ortaklığı/konsorsiyum sözleĢmesi,
1) Ġmza sirküsü/imza beyannamesi,
m) Gerçek veya tüzel kiĢiler için 2017 yılı içerisinde alınmıĢ, mevzuatı gereği kayıtlı
olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,
n) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
o) Ġhale dokümanı, Ġdarenin adresinde görülebilir. Ġhale dokümanını Ġdare'nin adresinden
almak isteyenler 50,00-TL, kargo yoluyla satın almak isteyenler 60,00-TL doküman bedelini
BOTAġ LNG ĠĢletme Müdürlüğü'nün Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Emlakkent/Çorlu ġubesi
IBAN: TR66 0001 5001 5800 7302 2831 08 no'lu hesabına yatırmak zorundadır,
p) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
7661/1-1
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RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalıĢmaları sonucunda kaynak varlığı tespit edilen
8 (sekiz) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın Ġhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve
görüĢmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Komisyonun gerek görmesi
halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800
Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 26 08 /287 91 77 - 0 312 287 91 53
c) Elektronik posta adresi
: mta@mta.gov.tr
2 - Ġhale Konusu 8 (sekiz) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler:
Ġhale Dosya
No
2017/JA-339
2017/JA-340
2017/JA-341
2017/JA-342
2017/JA-343
2017/JA-344
2017/JA-345
2017/JA-346

Son Teklif
Verme Tarih
ve Saati
16/10/2017
11:00
16/10/2017
11:00
16/10/2017
11:00
16/10/2017
11:00
16/10/2017
11:00
16/10/2017
11:00
16/10/2017
11:00
16/10/2017
11:00

Ġli
EskiĢehir
Kayseri
Kayseri
Ankara
Amasya
Adana
Ġstanbul
Amasya

Ġhale Edilecek
Jeotermal Alanın Adı
EskiĢehir-MerkezTürkmentokat
Kayseri-ĠncesuSubaĢı
Kayseri-Ġncesu
Ankara-SincanTürkobası
Amasya-MerzifonOsmanoğlu
Adana-CeyhanNarlık
Ġstanbul-SilivriBüyükkılıçlı
Amasya-MerzifonUzunyazı

Jeotermal Alan için
Belirlenen Geçici Teminat
Tutarı (Türk Lirası )
50.000,00 TL
50.000,00 TL
50.000,00 TL
50.000,00 TL
50.000,00 TL
50.000,00 TL
50.000,00 TL
50.000,00 TL

3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu
4 - Ġhaleye Katılacaklarda Aranan Nitelik ve ġartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C.
vatandaĢları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği
hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuĢ tüzel kiĢiliğe haiz Ģirketler, bu
hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teĢebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iĢtirakleri
ile diğer kamu kurum, kuruluĢ ve idareleri ihaleye katılabilir.
5 - Ġhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları
Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları tanesi 200 TL (ikiyüz lira) karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü
Genel HaberleĢme ġube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel
HaberleĢme ġube Müdürlüğü‘ne ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - Ġstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak
üzere geçici teminat vereceklerdir.
8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi
değildir.
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TAġINMAZ SATILACAKTIR
Konya İli Meram Belediyesinden:
Kozağaç Mahallesi 27109 ada 2 nolu 15.629,83 m² miktarındaki mülkiyeti Meram
Belediyesi‘ne ait, imar planında Mesken Sahası [(E:1.50 Hmax:Serbest Taks:0.25 (BüyükĢehir
Meclisi'nin 21.12.2015 tarih ve 1449 sayılı kararı ile imar planında yapı yüksekliği Serbest
bırakılmıĢ alanlar için yapı yüksekliği 17 kat ile sınırlandırılmıĢtır.)]‘na isabet eden 10.000.000,00 TL
muhammen bedelli 300.000,00 TL geçici teminatlı taĢınmaz, 2886 Sayılı Ġhale Kanunu ve
Ģartnamesi dahilinde ―Kapalı Teklif‖ suretiyle satıĢı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17.
maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV‘den istisnadır.)
ġartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetim Bürosu‘ndan 1.000,00 TL bedel karĢılığında temin edilebilir.
Ġhale 20/09/2017 ÇarĢamba günü saat 16.00‘da Hacı Ġsa Efendi Mahallesi Azerbaycan
Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen
salonunda, Meram Belediye Encümeni‘nce yapılacaktır.
ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI:
Ġhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz
bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
1 - Teklif Mektubu,
2 - Geçici teminat,
3 - Tebligat için adres beyanı,
4 - ġartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
5 - ġartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız Ģartsız kabul edildiğini ve ihaleye
katılmak istendiğini belirten dilekçe,
6 - T.C. VatandaĢlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile
teyid edilecektir.),
7 - Gerçek kiĢiler için kanuni ikametgâh belgesi,
8 - Tüzel KiĢiler Ġçin Ayrıca;
a. Noter tasdikli imza sirküleri,
b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c. Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği
temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ yetki belgesi,
d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
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9 - Ortaklık giriĢimi olması halinde noter tasdikli ortaklık giriĢim beyannamesi ile
ortaklarca imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi olup,
Ġstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.
TEKLĠFLERĠN VERĠLME YERĠ VE ZAMANI:
Ġhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 20/09/2017 ÇarĢamba günü saat 12.30‘a
kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‗na
teslim etmeleri gerekir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine komisyon
baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta
ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır.
Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla
tespit edilir.
Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
ÖDEME ġEKLĠ:
Ġhale bedelinin % 30‘u ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin
teminat peĢin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 12 eĢit taksitte ödenecektir.
Ġlan olunur.

7741/1-1

—————
TAġINMAZ SATILACAKTIR
Yenice Mahallesi 40301 ada 1 nolu 3.990,83 m² miktarındaki mülkiyeti Meram
Belediyesi‘ne ait, imar planında Ticaret Sahası‘na (Yençok:4 E:1.00) isabet eden 8.000.000,00 TL
muhammen bedelli 240.000,00 TL geçici teminatlı taĢınmaz, 2886 Sayılı Ġhale Kanunu ve
Ģartnamesi dahilinde ―Kapalı Teklif‖ suretiyle satıĢı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17.
maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV‘den istisnadır.)
ġartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü Gayrimenkul Yönetim Bürosu‘ndan 1.000,00 TL bedel karĢılığında temin edilebilir.
Ġhale 20/09/2017 ÇarĢamba günü saat 15.30‘da Hacı Ġsa Efendi Mahallesi Azerbaycan
Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen
salonunda, Meram Belediye Encümeni‘nce yapılacaktır.
ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI:
Ġhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz
bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
1 - Teklif Mektubu,
2 - Geçici teminat,
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3 - Tebligat için adres beyanı,
4 - ġartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
5 - ġartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız Ģartsız kabul edildiğini ve ihaleye
katılmak istendiğini belirten dilekçe,
6 - T.C. VatandaĢlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile
teyid edilecektir.),
7 - Gerçek kiĢiler için kanuni ikametgâh belgesi,
8 - Tüzel KiĢiler Ġçin Ayrıca;
a. Noter tasdikli imza sirküleri,
b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c. Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği
temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ yetki belgesi,
d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
9 - Ortaklık giriĢimi olması halinde noter tasdikli ortaklık giriĢim beyannamesi ile
ortaklarca imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi olup,
Ġstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.
TEKLĠFLERĠN VERĠLME YERĠ VE ZAMANI:
Ġhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 20/09/2017 ÇarĢamba günü saat 12.30‘a
kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‗na
teslim etmeleri gerekir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine komisyon
baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta
ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır.
Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla
tespit edilir.
Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
ÖDEME ġEKLĠ:
Ġhale bedelinin % 30‘u ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin
teminat peĢin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 12 eĢit taksitte ödenecektir.
Ġlan olunur.
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E.H. YÜKLEYĠCĠ DĠġLĠ YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:
ĠĢin adı: E.H. Yükleyici DiĢli Yedekleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi
kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2017/430536

Dosya No

: 1727060

1 - Ġdarenin:
a) Adresi

: BÜLENT ECEVĠT CADDESĠ NO: 125 ZONGULDAK

b)Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat)
Faks: 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi

:

2 - Ġhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı

: E.H. Yükleyici DiĢli Yedekleri: (6) kalem

b) Teslim yeri

: TTK.

Genel

Müdürlüğü Makine Ġkmal

ve Daire

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri Müdürlüğü
Tesellüm Ambarıdır. / ZONGULDAK
c) Teslim tarihi

: ĠĢe baĢlanmasına müteakip 90 takvim günü

3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer

: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 21.09.2017 - 15:00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4-1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
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, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline 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, ilgilisine 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) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu
e) ġartnamede belirlenen geçici teminat,
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f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
h) ġartnamenin 16‘ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eĢ çalıĢan malzemeler için toplamda en düĢük,
diğer malzemelerde en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA
adresinde görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 21.09.2017 PERġEMBE günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır;
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 ĠĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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GAZALTI KAYNAK MAKĠNASI SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: Gazaltı kaynak makinası 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası

: 2017/427708

Dosya no

: 1722511

1 - Ġdarenin:
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak
No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi

:

2 - Ġhale Konusu Malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Gazaltı kaynak makinası (8 adet)

b) Teslim yeri

: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Makina ve Ġkmal Dairesi
BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü
Tesellüm ġefliği/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi

: ĠĢe baĢlanmasını müteakip, 45 takvim günüdür.

3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer

: Türkiye

TaĢkömürü

Kurumu

Genel

Müdürlüğü

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No:125 - ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati

: 20.09.2017 ÇARġAMBA günü saat: 15:00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline 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, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
4.2.1 - Teknik Ģartnamenin 2. maddesi cevaplandırılacaktır.
4.2.2 - Firmalar CE, TSE belgelerini teklifleri ya da teslimatla birlikte vereceklerdir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif , yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında
fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir..
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 20.09.2017 ÇARġAMBA günü saat 15.00‘a kadar Türkiye
TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği
gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden
idaremiz sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır;
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 ĠĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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225 TON N-BUTANOL SATIN ALINACAKTIR
Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme
Müdürlüğünden:
Bolvadin‘de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası
ĠĢletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 225 ton n-butanol A.A.F. teslimi kapalı zarfla teklif
alma yolu ile satın alınacaktır.
ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden
250 TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001
IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine ĠletiĢim
bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması
durumunda isteklilere Ģartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352
nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
Ġhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve Ģartlar Ģartnamede belirtilmiĢtir.
Ġhale tarihi 20 Eylül 2017 günü saat 14.30 olup; Ġsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf
içindeki teklif mektuplarını AAF ĠĢletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu Ġhale Toprak Mahsulleri Ofisi Ġhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
7715/1-1

—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
23.08.2017 tarihli ve 30163 sayılı Resmî Gazete‘de yer alan ilanda ―…Ali Osman
KAMIġ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65153), …‖ ifadesinin çıkarılarak
yerine ―…Ali Ozan KAMIġ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65153), …‖
ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 23.08.2017 tarihli ve 21401 sayılı Olur‘u ile
uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

7839/1/1-1

—————
23.08.2017 tarihli ve 30163 sayılı Resmî Gazete‘de yer alan ilanda ―…Ali Osman
KAMIġ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65153), …‖ ifadesinin çıkarılarak
yerine ―…Ali Ozan KAMIġ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65153), …‖
ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 23.08.2017 tarihli ve 21402 sayılı Olur‘u ile
uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

7839/2/1-1
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Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:
MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI ĠLANI
Beylikdüzü Belediye BaĢkanlığı TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü bünyesinde açık bulunan 3 adet
G.Ġ.H. sınıfı 6. derecedeki MüfettiĢ Yardımcısı kadrosuna sınav ile MüfettiĢ Yardımcısı
alınacaktır.
1 - SINAVIN ġEKLĠ, TARĠHĠ VE YERĠ
Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aĢamalı olarak
yapılacaktır. Yazılı sınav; 13 Kasım 2017 tarihinde Pazartesi günü saat:11.00 de Beylikdüzü
Belediyesi Özgecan Aslan Kültür Merkezinin (Marmara Mahallesi Bahadır Sokak No: 2 Ġhlas 1
konutları karĢısı Beylikdüzü-Ġstanbul) 2. katında bulunan konferans salonunda yapılacaktır.
2 - SINAVA GĠRĠġ KOġULLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 48‘nci maddesindeki genel Ģartları taĢımak.
b) Üniversitelerin Hukuk, Ġktisat, ĠĢletme, Siyasal Bilgiler, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiĢ 4 yıllık lisans eğitimi
veren yurtiçi veya yurtdıĢı öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Sınav tarihi itibarı ile 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak.
ç) Görevin yerine getirilmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.
d) ÖSYM tarafından; 21-28 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı
(A) Grubunda (KPSS P48) puan türünden 75 ve daha yukarı puan almıĢ olmak.
e) Erkek adaylar için askerliğini yapmıĢ veya erteletmiĢ olmak ya da askerlikle iliĢiği
bulunmamak
f) MüfettiĢliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği ile tutum davranıĢ
yönünden müfettiĢlik yapabilecek niteliklere sahip olmak.
3 - BAġVURU ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER:
a) Beylikdüzü Belediyesi MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavı Aday BaĢvuru Formu: Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden veya www.beylikduzu.bel.tr internet adresinden temin
edilebilir.
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti.
c) Yurt DıĢı Mezuniyetlerde Denkliğin YÖK tarafından onaylandığına dair belgenin aslı
ya da onaylı sureti.
ç) Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti
d) T.C kimlik no‘lu nüfus cüzdanının onaylı sureti.
e) 4.5x6 cm ebatlı 2 adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiĢ)
f) Aday tarafından el yazısı ile yazılmıĢ ve imzalanmıĢ özgeçmiĢ.
g) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi olmadığına dair yazılı beyan.
ğ) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan.
h) Erkek adayların askerlikle iliĢkisi olmadığına dair yazılı beyan.
4 - SINAV BAġVURUSU:
Adayların; 11-26 Eylül 2017 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde Ģahsen veya
Beylikdüzü Belediyesinin internet sitesinde (www.beylikduzu.bel.tr) yer alan baĢvuru formunu
doldurmak suretiyle; online veya posta yolu ile baĢvurmaları gerekmektedir. Postada meydana
gelebilecek gecikmelerden dolayı, 26 Eylül 2017 tarihinde mesai bitiminden sonra ulaĢan
baĢvurular kabul edilmeyecektir. ġahsen yapılan baĢvurularda baĢvuruda istenen belgelerin aslı
gösterilmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir. Posta yolu ile yapılacak baĢvurularda ise
evraklar noter onaylı olarak kabul edilecektir.
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5 - SINAV KONULARI:
A - Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esasları), Ġdare Hukuku (Genel Esasları, Ġdari Yargı,
Ġdari TeĢkilat), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 657 sayılı Kanun, Ceza Hukuku (Genel
Esasları ve Memur Suçları), Medeni Hukuk (Genel Esasları ve Ayni haklar), Borçlar Hukuku
(Genel Esasları), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Mahkemesi Hukuku (Genel Esasları), ĠĢ
Hukuku (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bağlı Mevzuatlar),
Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel Olarak AB‘nin kuruluĢu, Yapısı, Organları ve Yerel
Yönetimlerle Ġlgili Temel Bilgi).
B - Ġktisat: Ġktisat Teorisi (Makro ve Mikro Ġktisat), Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve
Politikası, Uluslararası Ġktisadi ĠliĢkiler ve TeĢekküller, ĠĢletme Ġktisadı, Güncel Ekonomik
Sorunlar.
C - Maliye: Maliye Teorisi( Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları, bütçesi) Maliye
Politikası, Türk Vergi Sistemi(Genel Esaslar).
Ç - Muhasebe: Genel Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi.
D - Mahalli Ġdareler Mevzuatı: 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu, 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.
E - Kamu Mevzuatı: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı
mevzuatı, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 2886 Devlet Ġhale Kanunu ile bağlı mevzuatı, 3194
Sayılı Ġmar Kanunu ile bağlı mevzuatı,1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu.
F - Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi,
Konu baĢlıkları altında bulunan seçeneklerden oluĢturulacaktır.
6 - SINAVA GĠRECEKLERĠN BELĠRLENMESĠ VE SINAV ĠLANI:
Yazılı sınavına KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan atama yapılacak boĢ kadro
sayısının, yirmi (20) katı kadar sayıdaki toplam 60 (altmıĢ) aday çağırılacaktır.
Sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranların sayısının 60
(altmıĢ) kiĢiden fazla olması halinde, puanı en yüksek adaydan baĢlamak üzere ilk 60 (altmıĢ)
aday giriĢ sınavına alınacaktır. 60. sıradaki aday ile tam olarak eĢit puan alan aday veya adayların
bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 17 Ekim 2017 tarihinde Beylikdüzü
Belediyesinin internet sitesinde (www. beylikdüzü.bel.tr) ve BüyükĢehir Mah. Enver Adakan
Cad. No:2 adresinde bulunan Beylikdüzü Belediyesi Ana Hizmet Binasının giriĢindeki ilan
panosunda duyurulacaktır.
7 - GĠRĠġ BELGESĠ:
Her adaya, Beylikdüzü Belediyesi Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından
fotoğraflı ve onaylı ‗Sınav GiriĢ Belgesi‘ verilecektir. Ayrıca kimlik tespitinde kullanılmak üzere
nüfus cüzdanı veya sürücü belgelerinden herhangi birinin ibrazı da zorunludur. Adayların ‗Sınav
GiriĢ Belgesini‘ sınavdan önce almaları gerekmektedir. Geç gelenler ile Sınav GiriĢ Belgesi ve
kimlik belgesi ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınav baĢvuru formu ve eklerinde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
anlaĢılanlar ile yetkililer tarafından yapılacak kontrol sonucunda KPSS sonuç belgesinde tahrifat
yaptığı anlaĢılanlar tüm haklarını kaybedecekleri gibi haklarında Türk Ceza Kanunu hükümlerine
göre iĢlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.
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8 - SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:
a) Yazılı sınavda her soru grubu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
b) Yazılı sınavda baĢarılı sayılabilmek için her soru grubundan en az 60 puan alınması ve
bu grupların not ortalamasının 70 puandan aĢağı olmaması gerekir.
c) Ortalamada 70 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan baĢlamak
üzere sıralamaya tabi tutulur. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan
gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılır.
9 - YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yazılı sınavı kazanan adayların, baĢarı sırasını ve sözlü sınavının yapılacağı yeri, gününü
ve saatini gösterir liste, 22 Kasım 2017 tarihinde Beylikdüzü Belediyesinin Ġlan Panosunda ve
www.beylikduzu.bel.tr internet adresinde ilan edilir.
Yazılı sınavı kazananlara ayrıca yazılı olarak da bildirim yapılacaktır.
10 - SÖZLÜ SINAVIN YAPILIġ ġEKLĠ:
Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen
yer, gün ve saatte baĢlar. Ġlan edilen gün ve saatte mücbir sebepler dıĢında sınava girmeyen
adaylar haklarını kaybederler. Sözlü sınavda, adayların genel olarak; hukuki, iktisadi, mali ve
kamu yönetimi bilgileri ile muhakeme ve algılama yeteneği, ifade yeteneği, genel kültür, tavır,
hareket gibi Ģahsi kiĢisel nitelikleri göz önünde bulundurulur. Sözlü sınavda adaylara Sınav
Kurulu Üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların
ortalaması sözlü sınav notunu oluĢturur. Sözlü sınavda baĢarılı sayılabilmek için alınacak notun
70‘den az olmaması gerekir.
11 - GĠRĠġ SINAV NOTU VE SONUCUN DUYURULMASI:
MüfettiĢ Yardımcılığına giriĢ sınav puanı: yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır.
MüfettiĢ Yardımcılığı GiriĢ Sınavını kazanmıĢ sayılmak için sınav puanının 70‘ten az olmaması
gerekir. Sınavı kazananların durumu; Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan baĢlanılmak üzere
bir tutanağa bağlanır. GiriĢ sınavı puanının eĢitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday
baĢarı sıralamasında öncelik kazanır. Yapılan değerlendirme sonucunda giriĢ sınavını kazanan
adayların listesi, baĢarı sırasına göre kadro sayısı kadar asil ve yedek olacak Ģekilde Beylikdüzü
Belediyesi ilan panosunda ve web sayfasında (www.beylikduzu.bel.tr) duyurulacaktır. GiriĢ
sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak da bildirim yapılacaktır.
12 - SINAV SONUCUNA ĠTĠRAZ:
Yazılı veya sözlü sınav sonuçlarına itiraz: Sınavın ilan edildiği tarihten baĢlamak üzere
beĢ (5) iĢ günü içinde Sınav Kurulu BaĢkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir. Ġtirazlar Sınav
Kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır ve itiraz eden aday/adaylara yazılı olarak bildirilir.
13 - MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞINA ATAMA:
Sınavda baĢarılı olan adaylara gerekli tebligatlar yapılır. Kazanan adayların tebliğ
tarihinden itibaren 15 iĢ günü içinde atamaları yapılmak üzere Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. Sınavı kazanan adaylar; bu süre içinde müracaat
etmemeleri durumunda haklarını kaybederler ve yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile
atama yapılır.
Ġlan olunur.
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili
Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan Ģartlara haiz aylık yönünden ―4857
sayılı ĠĢ Kanunu‖ hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. BaĢvuruda Gerekli
Belgeler;
Profesörler: 2547 sayılı Kanun‘un 26. maddesinde belirtilen Ģekilde yayınlardan birini
baĢlıca araĢtırma eseri olarak ve baĢvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda
çekilmiĢ 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiĢ, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını
kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.
Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik baĢvuruları için uygulamaya koyduğu
asgari baĢvuru koĢullarını sağlamıĢ olmak koĢulu ile baĢvurdukları bölümü belirten dilekçe,
özgeçmiĢ, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel
çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.
Yardımcı Doçentler: 2547 sayılı Kanun‘un 23. maddesindeki Ģartları sağlamaları
gerekmekte olup, baĢvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus
cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS
veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiĢ, yayın listesi ve yayınlardan oluĢan dosyayı 4 (dört)
takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit
edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.
Öğrenim belgesini yurt dıĢından almıĢ olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca
onaylanmıĢ olması gerekmektedir. BaĢvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne Ģahsen veya posta ile yapılacaktır.
Ġlgililere duyurulur.
Kadro Unvanı-Adedi
Fakülte-Bölüm

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

Aranan Nitelik

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
Ġktisat

Ġstatistik alanında doktora yapmıĢ olmak

2

ĠĢletme

veya bu alanda eserler vermiĢ olmak.
2

Muhasebe Denetim alanında doktora yapmıĢ
olmak ya da bu alanda eserler vermiĢ olmak.

BaĢvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah.
Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon
Tel: +90 462 334 64 44-45-47
rektorluk@avrasya.edu.tr
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve
özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik, Sağlık
Bilimleri ve Tıp Fakülteleri‘ne aĢağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları‘na öğretim üyesi
alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve doçent kadrosuna
baĢvuracakların Ġstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini
sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf,
özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar
için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (5
takım) vermeleri gerekmektedir.
BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete‘de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul
Aydın Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden
baĢvurular kabul edilmez.
Kadro
Unvanı

Adet

Yapı
Malzemesi

Prof. Dr.

1

Odyoloji

Odyoloji

Doç. Dr.

1

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kulak, Burun
ve Boğaz

Prof. Dr.

1

Tıbbi
Mikrobiyoloji

Prof. Dr.

1

Tıbbi
Mikrobiyoloji

Doç. Dr.

1

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Mühendislik

ĠnĢaat
Mühendisliği

Sağlık
Bilimleri

Tıp
Temel Tıp
Bilimleri

Duyurulur.

Aranan Nitelikler
Doçentliğini Yapı
Teknolojileri Eğitimi
Anabilim Dalında
almıĢ olmak, bu
alanda çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
Doçentliğini Odyoloji
Anabilim Dalında
almıĢ olmak, bu
alanda çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
Doçentliğini Kulak,
Burun ve Boğaz
Anabilim Dalında
almıĢ olmak, bu
alanda çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
Doçentliğini
Parazitoloji (Tıp)
Anabilim Dalında
almıĢ olmak, bu
alanda çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
Doçentliğini Tıbbi
Mikrobiyoloji
Anabilim Dalında
almıĢ olmak, bu
alanda çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
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Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
HATAY
Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri
uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
Rektörlük: 0-326-221 33 17-18
Birimi / Bölümü/ Anabilim Dalı
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BĠLĠMLER BÖLÜMÜ

Unvanı

Drc.

Adet

Nitelikleri

Protetik DiĢ Tedavisi

Profesör

1

1

Er: YAG lazer konularında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

1

1

Kurumsal
iktisat
alanında
çalıĢma yapmıĢ olmak.

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
MALĠYE BÖLÜMÜ
Mali Ġktisat

Doçent

TIP FAKÜLTESĠ
CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ
Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ
Ġç Hastalıkları
Profesör

1

1

Doçent

1

1

Kardiyoloji

Bronkoskopi konusunda çalıĢması
olmak
Silica inhalasyonu ve pulmoner
fibrozis
konusunda
çalıĢma
yapmıĢ olmak.
Nefroloji uzmanı olmak
Epikardiyal yağ dokusu ve stres
testi konusunda çalıĢma yapmıĢ
olmak.

TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Veterinerlik Cerrahisi

Profesör

1

1

Veterinerlik Ġç Hastalıkları

Doçent

1

1

Klinik mikrobiyoloji alanında
doçent olmak ve yoğun bakım
ünitesi enfeksiyon etkenleri ve
antibiyotik direnç mekanizmaları
konusunda çalıĢmaları olmak.

VETERĠNER FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BĠLĠMLER BÖLÜMÜ
Ozonterapi konusunda çalıĢmıĢ
olmak
Boraksın karaciğer yağlanması
üzerine çalıĢmıĢ olmak.

VETERĠNER HEKĠMLĠĞĠ TEMEL BĠLĠMLER BÖLÜMÜ
Veterinerlik Biyokimyası

Doçent

1

1

Sperm kriyoprezervasyonu üzerine
homojenizasyon
tekniği
ve
antioksidanların etkileri üzerine
çalıĢmıĢ olmak.

Profesör

1

1

Tohum
fizyolojisi
alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
BAHÇE BĠTKĠLERĠ BÖLÜMÜ
Sebze YetiĢtirme ve Islahı
Duyurulur.
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TED Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, ―2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‖, ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği‖ ve ―TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme
Kriterleri‖nin ilgili maddeleri hükümlerini yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları
yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.
Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır.
Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların:
Anabilim Dalını belirtir bir dilekçenin ekinde; nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim
durumlarını gösterir belgelerini, doçentlik belgelerini, özgeçmiĢlerini (yayın ve öğretilen derslerin
listesini içeren), referans verebilecekleri üç kiĢinin isimleri ve iletiĢim bilgilerini, eğitim
felsefelerini ve akademik ajandalarını içeren niyet mektuplarını, mevcut ise; aday tarafından
verilmiĢ olan derslerin değerlendirmelerini iletmeleri gerekmektedir.
BaĢvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. BaĢvurular TED Üniversitesi
(TEDÜ) Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne Ģahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Kadro
adetleri, baĢvuru koĢulları ve baĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler
http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

Akademik
Birimi

Bölümü

Unvan

Özel KoĢullar

Adet
Adayların;

- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim
Yönetimi TeftiĢi Planlaması ve Ekonomisi
Bilim Dalında doktora derecesine ve aynı
bilim dalında doçent unvanına sahip
Eğitim
Bilimleri
Enstitüsü

olmaları,

Eğitim
Bilimleri
Anabilim
Dalı

- Eğitim politikaları ve yükseköğretim
Profesör

1

alanında araĢtırma ve yayın

yapmıĢ

olmaları gerekmektedir.
- Eğitim politikaları ve yükseköğretim
alanında araĢtırma ve yayın
olmaları,

yöneticilik

yapmıĢ

deneyimlerinin

bulunması ve daha önce herhangi bir
yükseköğretim kurumunda profesör olarak
çalıĢmıĢ olmaları tercih sebebidir.
Duyurulur.
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Milli Eğitim Bakanlığından:

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

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

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

2017/236131

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adı

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL
Ġl/Ġlçe
MÜDÜRLÜĞÜ

ÇANKAYA/ANKARA

Adresi

ÖN CEBECĠ MAH. MAHMUT
ESAT BOZKURT CADDESĠ
UMUT SOKAK NO: 19 KOLEJ

Tel-Faks

312 458 5893 - 312 458 5988

Posta Kodu

06600

E-Mail

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

YILDIZ GÜVEN MÜHENDĠSLĠK
ANONĠM ġĠRKETĠ

Adresi

YILDIZEVLER MAHALLESĠ TURAN
GÜNEġ BULVARI NO: 34/3
ÇANKAYA/ANKARA

T.C. Kimlik No.

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
ALĠ ERHAN HACIÖMEROĞLU

27674274032

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

9530410425

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

ANKARA TĠCARET ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

201740

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7919/1-1

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 44

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

Sağlık Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2014/53535

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Adresi

Mersin Ġl Sağlık Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

CamiiĢerif Mah. Ġsmet Ġnönü Bulv.
No: 94 Anadolu Hayat Emeklilik
Tel-Faks
ĠĢh. Kat: 1 ve Kat: 6

Mersin / Akdeniz

0 324 238 2810 / 0 324 238 2814

Akdeniz / MERSĠN
Posta Kodu

33000

E-Mail

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

Ġbrahim ÖNCEL

Adresi

Hamidiye Mah. 263 Sk. Bilsel Ap. No: 1
Haliliye / ġANLIURFA

T.C. Kimlik No.

19526768172

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

6560119980

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

11724

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

mersin@mersinsaglik.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

a-4734
KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7920/1-1

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 45

Sağlık 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.
7849/1-1

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

Sağlık 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.
7850/1-1

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

Sağlık 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.
7851/1-1

Sayfa : 48

RESMÎ GAZETE

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

Sağlık 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.
7852/1-1

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

Sağlık 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.
7853/1-1

Sayfa : 50

RESMÎ GAZETE

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

Sağlık 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.
7854/1-1

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

Sağlık 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.
7855/1-1

Sayfa : 52

RESMÎ GAZETE

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

Sağlık 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.
7856/1-1

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

Sağlık 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.
7857/1-1

Sayfa : 54

RESMÎ GAZETE

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

Sağlık 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.
7858/1-1

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

Sağlık 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.
7859/1-1

Sayfa : 56

RESMÎ GAZETE

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

İçişleri 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.
7871/1-1

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 57

İçişleri Bakanlığından:

7870/1-1

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

7869/1-1

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7868/1-1

Sayfa : 60

RESMÎ GAZETE

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 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.
7913/1-1

6 Eylül 2017 – Sayı : 30172

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 61

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2014/95897

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Sinop Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve
Ġl/Ġlçe
Teknik Daire BaĢkanlığı

Adresi

Bostancılı Köyü Karagöl Mevkii
Tel-Faks
Havaalanı Yanı Sübitam YerleĢkesi

0 368 271 57 71

Posta Kodu

57000

yitdb@sinop.edu.tr

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

SĠNOP/MERKEZ

0 368 271 57 72
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

BOYUT MĠMARLIK-MÜHENDĠSLĠK
VE ĠNġAAT HĠZMETLERĠ TĠCARET MUHAMMER ESEN
LĠMĠTED ġĠRKETĠ

Adresi

Ulugazi Mahallesi FevzipaĢa Sokak No: 3/2 Liman Mahallesi Milas Sokak No: 2
SAMSUN
Ġç Kapı No: 11 Ġlkadım/SAMSUN

T.C. Kimlik No.

61030288042

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

055252 GAZĠLER - 1820051642

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

18034/16107

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

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.
7860/1-1
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7848/1-1
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Sayfa : 63

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 27.07.2017-200
Karar Tarihi ve No

: 27.07.2017-3757

Dosya No

: 60.02.36

TOPLANTI YERĠ
SĠVAS

Tokat Ġli, Artova Ġlçesi, Kunduzağılı Köyü, Kunduz Boğazı Sırçan Deresi Mevkiinde
bulunan mağaranın tabiat varlığı olarak tescil talebinin değerlendirilmesine esas olmak üzere
kültür varlıkları açısından kurum görüĢümüzün istendiği Samsun Valiliği (Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü)‘nin

08.02.2016

tarihli

ve

E.884

sayılı

yazısı,

konunun

kurulumuzda

değerlendirilmesi talebinde bulunan Koruma Bölge Kurulu uzmanının 09.05.2017 tarihli ve 441
sayılı inceleme raporu ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢleri okundu,
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda:
Tokat Ġli, Artova Ġlçesi, Kunduz Ağılı Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun
101 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen Kunduzağılı Kalesi‘nin
2863 sayılı kanunun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlığı örneklerinden olması
nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği
Ģekliyle tescil edilmesine, sit fiĢinin onaylanmasına;
Kunduzağılı Kalesi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma
Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658
sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin
belirlenmesine;
ER:2074399 sayılı IV. grup maden sahası ile çakıĢmalı olan Kunduzağılı Kalesi I. derece
arkeolojik sit sınırına hiçbir inĢai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
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Sayfa : 65

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2017-201
Karar Tarihi ve No

: 28.07.2017-3802

Dosya No

: 58.10.122

TOPLANTI YERĠ
SĠVAS

Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, Doğanlı Köyü, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait tapunun 137
ada, 213 parselinde kayıtlı taĢınmazda mermer ocağı projesine yönelik yapılan arazi
incelemesinde tespit edilen Kurulumuzun 26.04.2017 tarih ve 3523 sayılı kararı ile tescili prensip
olarak uygun bulunan Doğanlı Tümülüsü‘nün nihai tescilinin yapılması talebini içeren Koruma
Bölge Kurulu uzmanının 25.07.2017 tarihli ve 689 sayılı dosya inceleme raporu okundu,
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda:
Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, Doğanlı Köyü, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait tapunun 137
ada, 213 parselinde kayıtlı taĢınmazda tespit edilen Doğanlı Tümülüsü‘nün 2863 sayılı
kanununun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması nedeniyle I.
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı
olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin
onaylanmasına;
Doğanlı Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma
Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658
sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin
belirlenmesine karar verildi.
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Sayfa : 67

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2017-201
Karar Tarihi ve No

: 28.07.2017-3803

Dosya No

: 58.10.123

TOPLANTI YERĠ
SĠVAS

Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, AslandoğmuĢ Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun
109 ada, 276 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazda mermer ocağı projesine yönelik yapılan arazi
incelemesinde tespit edilen Kurulumuzun 26.04.2017 tarih ve 3523 sayılı kararı ile tescili prensip
olarak uygun bulunan Malkayası Tümülüsü I ve II‘nin nihai tescilinin yapılması talebini içeren
Koruma Bölge Kurulu raportörünün 25.07.2017 tarihli ve 691 sayılı dosya inceleme raporu
okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda:
Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, AslandoğmuĢ Köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun
109 ada, 276 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazda tespit edilen Malkayası Tümülüsü I ve II‘nin
2863 sayılı kanununun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları örneklerinden olması
nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada
koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin
onaylanmasına;
Malkayası Tümülüsü I ve II I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve
kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999
tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin
belirlenmesine karar verildi.
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Sayfa : 69

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
78.04/282
Toplantı Tarihi ve No : 14/08/2017 - 236
Karar Tarihi ve No

: 14/08/2017 - 3802

TOPLANTI YERĠ
SAFRANBOLU

Karabük Ġli, Eflani Ġlçesi, Karlı Köyü, 139 ada, 2 parseldeki buluntuların 3. derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesini konu alan Koruma Bölge Kurulu üyeleri Prof. Dr.
Abdüsselam ULUÇAM ve Yrd. Doç. Dr. ġahin YILDIRIM'ın 31.05.2017 tarihli raporu ile
Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 11/08/2017 gün ve
706 sayılı rapor formu ile ilgili kurumlardan alınan görüĢ yazıları okundu, ekleri incelendi,
yapılan görüĢmeler sonunda;
Koruma Bölge Kurulu üyeleri Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM ve Yrd. Doç. Dr. ġahin
YILDIRIM'ın 31.05.2017 tarihli raporundan, Karabük Ġli, Eflani Ġlçesi, Karlı Köyü, 139 ada, 2
parselde seramik buluntuları ve kısmen korunabilmiĢ duvar kalıntıların bulunduğunun bu nedenle
parselin kuzeydoğusunun 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin önerildiğinin
anlaĢıldığına, söz konusu rapor doğrultusunda buluntuların bulunduğu alanın kararımız eki 1/1000
ölçekli harita belirlendiği Ģekilde 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan
tescil fiĢinin onaylanmasına ve Karlı Köyü, 139 ada 2 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine
"Bir Bölümü 3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır." Ģeklinde kayıt konulmasına,
Bu alanda gerçekleĢtirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve
mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına iliĢkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan
hususların geçiĢ dönemi yapılanma koĢulları olarak belirlenmesine karar verildi.
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Sayfa : 71

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.05/113
Toplantı Tarihi ve No : 09.08.2017-202
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ
UġAK

: 09.08.2017-4202

UĢak Ġli, Ulubey Ġlçesi, Avgan Köyünde yer alan, BeĢparmak Nekropolü‘nün III.(Üçüncü)
Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine iliĢkin; UĢak Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 04.04.2016 tarih ve 49969645.168.01/955 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin
etkilendiği kurumlardan kurum görüĢlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.05.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.05/113-1125
sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüĢlerinin iletildiği, EskiĢehir Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğünün 30.05.2016 tarih ve 58346687-299-E.5958 sayılı yazısı, Devlet su ĠĢleri Genel
Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 02.06.2016 tarih ve 51091705-611.99-376423 sayılı yazısı,
Ġller Bankası Anonim ġirketi, Mekansal Planlama Daire BaĢkanlığının 03.06.2016 tarih ve
44812147-202.E.13686 sayılı yazısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün
06.06.2016 tarih ve 18031414-401-118502 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge
Müdürlüğünün 07.06.2016 tarih ve 86141515-611/E.135586 sayılı yazısı, UĢak Valiliği, Çevre ve
ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 13.06.2016 tarih ve 52720483-299-E.2897 sayılı yazısı, Kütahya
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.06.2016 tarih ve 38092246-165.0264.05/113-1453 sayılı yazısı ve eki, UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 27.09.2016 tarih ve
85297090-170.03.01-E.2122939 sayılı yazısı ve eki, UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün
02.11.2016 tarih ve 85297090-190.02.-E.2405409 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu‘nun 24.11.2016 tarih ve 3650 Sayılı kararı, UĢak Valiliği, Ġl Kültür Turizm
Müdürlüğünün

08.06.2017

tarih

ve

49969645.168.01/1351

Sayılı

yazısı

ve

ekleri,

Müdürlüğümüzün 28.06.2017 tarih ve 1091 Sayılı yazısı, UĢak Valiliği, Ġl Kültür Turizm
Müdürlüğünün 14.07.2017 tarih ve 49969645.168.01/1569 Sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük
evrakına 07.08.2017 tarih ve 2901 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi,
yapılan görüĢmeler sonucunda;
UĢak Ġli, Ulubey Ġlçesi, Avgan Köyünde yer alan BeĢparmak Nekropolü‘nün UĢak Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.03.2016 tarihli rapor doğrultusunda III. (Üçüncü) derece
arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; alana iliĢkin hazırlanan 1/25000 ölçekli harita, kadastro
haritası, Ģerh konulacak parseller listesi ve tescil fiĢinin onaylanmasına, söz konusu alanda 658
Sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, alana iliĢkin geçiĢ dönemi yapılanma koĢullarının
hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.
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