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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ VE DAĞITIM SİSTEMLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içmesuyu temini ve dağıtım sistemlerinin

planlanması, tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzen-

lemektir.

(2) Bu Yönetmelik; içmesuyu iletim hatları, servis boruları, su depoları ve diğer ünite-

leri, bina haricindeki su dağıtım sistemleri ve elemanları için genel şartları, ürün standartları

için genel şartları, montaj, saha testleri ve işletmeye alma şartlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Abone: Sunulan mal ve/veya hizmetlere para ödeyerek belirli bir süre alıcı olma du-

rumunu,



b) Ana boru: Su dağıtım alanına suyu getiren, normalde abone bağlantısı olmayan bo-

ruyu,

c) Anma çapı: Tamsayılarla ifade edilen, yaklaşık olarak borunun milimetre cinsinden

gerçek ölçülerine eşit olan ve sistem elemanlarının boyutlarını tanımlamak için kullanılan çapı,

ç) Aşındırıcı toprak: Sistem elemanı üzerinde aşındırıcı ya da başka olumsuz etkiye sa-

hip olan ve koruyucu önlemler alınması gereken toprağı,

d) Ayarlanabilir bağlantı: Montaj esnasında belirli bir açıyla bağlantı imkanı sağlayan

ve sabitlenen bağlantıyı,

e) Azami kabul edilebilir işletme basıncı (AKİB): Hizmetteki elemanın dayanabileceği

su darbeleri dahil zaman zaman gerçekleşen azami basıncı,

f) Azami saha test basıncı (ASTB): Yeni monte edilmiş olan bir sistem elemanının, boru

hattının bütünlüğünü koruyacak şekilde kısa süreli dayanabileceği azami hidrostatik basıncı,

g) Azami tasarım basıncı (ATB): Su darbesi dahil, işletme veya tasarım esnasında be-

lirlenen bir basınç bölgesindeki azami işletme basıncı,

ğ) Bağlantı: Sızdırmazlığı sağlamak amacıyla kullanılan aparatlar dahil olmak üzere

iki elemanın uç noktalarının birleştiği yeri,

h) Basınç bölgeleri: Bir su dağıtım sisteminde belirli yöntemlerle, basıncın sınırlandı-

rıldığı bölgeleri,

ı) Boru: Soketli, tapalı veya flanşlı uçlara sahip, normalde düz bir ekseni olan şebeke

elemanını,

i) Boru parçası: Soketler ve tapalar haricinde, üniform kesit alanına sahip olan, borunun

silindirik parçasını,

j) Cazibeli sistem: Tam dolu veya kısmi dolu olarak akışın yerçekimi kuvvetiyle sağ-

landığı sistemi,

k) Dairesel dayanım: Bir eksen boyunca eksenel yöndeki dış ve iç yüklere karşı borunun

dayanım gücünü,

l) Dış çap (OD): Boru parçasının dışarıdan ölçülen çapını,

m) Dolgu derinliği: Boru parçası veya fittingin üst kotundan zemin kotuna kadar olan

mesafeyi,

n) Donatılar: Vida, kelepçe ve conta gibi, boru, fitting ve vanalar haricindeki sistem

elemanlarını,

o) Esas boru: Şebekede gözü teşkil eden, aynı zamanda ana boruyla tali borular arasın-

daki bağlantıyı sağlayan boruyu,

ö) Esnek bağlantı: Montaj esnasında ve daha sonrasında boru hattına bir açı vermek

için kullanılan ve küçük kaymalara karşı dayanıklı olan bağlantıyı,

p) Esnek boru: Tasarım kriteriyle tanımlanmış yük taşıma kapasitesine kadar esneyerek

kesit alanında deformasyon gösteren ama kırılmayan boruyu,

r) Fitting: Boru hattına açı vermek ve yönünü değiştirmek için kullanılan, boru hari-

cindeki şebeke elemanını (flanşlı parçalar ve bilezik/kuplajlar da fitting sınıfındadır),

s) Geri akış: Tasarlanan akış yönü tersindeki su akışını,

ş) Hazne: Su depolamak için kullanılan üniteyi,
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t) Hendek (Tranşe): Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre

kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü çukur kazısını,

u) İç çap (ID): Boru parçasının içeriden ölçülen çapını,

ü) İç kaplama: Korozyon, kimyasal reaksiyonlar ve mekanik hasarlardan korumak ama-

cıyla bir sistem elemanının iç yüzeyine uygulanan malzemeyi,

v) İçme ve kullanma suyu: İlgili mevzuatla tanımlanan şartları sağlayan, insani tüketime

uygun suyu,

y) İletim (isale) hattı: Normalde abone bağlantısı olmayan, su kaynaklarını, arıtma tesis-

lerini, rezervuarları ve/veya dağıtım bölgelerini birbirine bağlayan boruyu,

z) İşletme basıncı (İB): Su dağıtım sisteminde, herhangi bir noktada, herhangi bir za-

manda gerçekleşen iç basıncı,

aa) Kabul edilebilir işletme basıncı (KİB): Hizmet veren bir elemanın sürekli olarak

dayanabileceği azami hidrostatik basıncı,

bb) Kaplama: Korozyon, kimyasal reaksiyonlar ve mekanik hasarlardan korumak ama-

cıyla bir sistem elemanının dış yüzeyine uygulanan malzemeyi,

cc) Katodik koruma: Korunacak olan metal yüzeyin, kendisini çevreleyen ortama göre

katodik bir durumda tutulmasıyla sağlanan koruma metodunu,

çç) Kişi başına günlük ortalama su tüketimi: Proje yapılacak bölge veya benzer bir böl-

gedeki su tüketim verileri kullanılarak veya proje yapılacak bölgedeki iklimsel şartlar, halkın

sosyo-ekonomik durumu, kullanım alışkanlıkları gibi faktörler göz önüne alınarak bir kişi için

günlük ortalama bazda belirlenen su tüketimini,

dd) Maksimum günlük pik faktörü (MGPF): Maksimum günlük tüketimin (MGT) or-

talama günlük tüketime (OGT) oranını,

ee) Maksimum günlük tüketim (MGT): Yıl içerisinde en çok su kullanılan güne ait gün-

lük ortalama bazındaki su debisini,

ff) Maksimum saatlik pik faktörü (MSPF): Maksimum saatlik tüketimin (MST) mak-

simum günlük tüketime (MGT) oranını,

gg) Maksimum saatlik tüketim (MST): Yıl içerisinde en çok su kullanılan saate ait sa-

atlik ortalama bazındaki su debisini,

ğğ) Minimum saatlik tüketim (AST): Yıl içerisinde en az su kullanılan saate ait saatlik

ortalama bazındaki su debisini,

hh) Ortalama günlük tüketim (OGT): Proje yapılacak olan bölgedeki 1 yıl boyunca ger-

çekleşen/gerçekleşecek tüm ihtiyaçların 365’e bölünmesiyle elde edilen su debisini,

ıı) Pik debi faktörü: Belirli bir zaman periyodunda pik debinin ortalama debiye oranını,

ii) Pompa istasyonu: Dağıtım sisteminde yeterli basınç ve debiyi sağlamak amacıyla

kullanılan pompalama birimini,

jj) Pompalı (terfili) sistem: Su debisi veya basıncının bir ya da daha fazla pompa ile

karşılandığı, akışın tam dolu olduğu sistemleri,

kk) Pompalı (terfili) ve cazibeli sistem: Debi ve/veya basınç kriterini sağlamak için ayrı

ayrı veya birleşik olarak kullanılan cazibeli ve pompalı sistemi,

ll) Rijit Bağlantı: Montaj esnasında veya daha sonrasında esnelemelere izin vermeyen

bağlantıyı,
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mm) Rijit boru: Kesit alanında deformasyon olmaksızın yük taşıma kapasitesine ula-

şınca kırılan boruyu,

nn) Saatlik su tüketimi (SST): Yıl içerisinde herhangi bir saatteki su tüketimini,

oo) Saatlik tüketim faktörü (STF): Yıl içerisinde herhangi bir günün herhangi bir saa-

tindeki su tüketiminin o güne ait günlük tüketime oranını,

öö) Servis basıncı (Statik basınç) (SB): Müşteri bağlantı noktalarında, sıfır debide ger-

çekleşen basıncı,

pp) Sistem test basıncı (STB): Yeni döşenen bir boru hattının dayanımını test etmek

için uygulanan hidrostatik basıncı,

rr) Su darbesi: Basınçlı boru içindeki akımda ani değişimlerden kaynaklanan basınç

dalgalanmalarını,

ss) Su deposu: Depo hacmi ve kararlı basınç seviyeleri sağlayarak su ihtiyacındaki sa-

lınımları dengeleyen, bir ya da daha fazla gözden oluşan, kontrol binası, işletme ekipmanları

ve erişim yolları bulunan kapalı hazneyi,

şş) Su ihtiyacı: Birim zamanda ihtiyaç duyulan tahmini su miktarını,

tt) Su şebekesi: Dağıtım boruları, su depoları, pompa istasyonları ve diğer malzeme-

lerden oluşan, suyun kullanıcıya ulaştırılması için yapılmış su dağıtım sisteminin parçasını,

uu) Tali Boru: Ana borudan veya başka bir tali borudan suyu alarak, kullanıcıya dağıtan

boruyu,

üü) Tasarım (İşletme) basıncı (TB): Su darbesi hariç, işletme veya tasarım esnasında

belirlenen bir basınç bölgesindeki azami işletme basıncını,

vv) Vana: İzolasyon vanası, kontrol vanası, basınç düşürücü vana, hava valfi, çekvalf

ve yangın hidrantı gibi debiyi veya basıncı kontrol/izole etmek için kullanılan sistem elemanı-

nı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ile Güzergah Seçimi ve Kent Planlamasına İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) İçme suyu sistemlerinin planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi,

yapımı ve işletilmesi sürecinde;

a) İçme suyu sistemlerinin oluşturulmasında, yeterli basınç, debi ve kalitede su sağlan-

ması, çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir olması, işletme kolaylığı sağlaması ve tüm

kontrol mekanizmalarını kapsaması,

b) İçme suyu dağıtım sistemindeki su kalitesinin, ulusal yönetmeliklerde verilen şartları

sağlaması,

c) İçme suyu dağıtım sisteminde suyla temas halinde bulunan bütün elemanlar ve mal-

zemelerin, su kalitesine zarar vermeyecek şekilde, ilgili standartlara uygun olarak tasarlanması

ve üretilmesi,

ç) İçme suyu dağıtım sistemlerinin geri akışı önlemek üzere tasarlanması, donatılması

ve inşa edilmesi, 

d) Hava valfleri ve tahliye vanalarından sisteme su sızmasının önlenmesi, 
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e) İçme suyu dağıtım sistemlerinde, su kalitesini olumsuz yönde etkileyebileceğinden,

durağan şartların önlenmesi için uygun tasarımın yapılması, sistemin bu kriterlere göre inşa

edilmesi ve işletilmesi, 

f) Gerekli görüldüğü takdirde, ana borularda su püskürterek veya kazısız teknolojik

araçlarla temizleme amacıyla uygun ekipmanlar bulundurulması,

g) İki içmesuyu sisteminin birbirine bağlanmasına, sadece iki suyun kimyasal ve fiziksel

özellikleri karışmaya uygunsa ve su kalitesine zarar vermeyecekse izin verilmesi, 

ğ) Sistemlerin en az 30 yıl hizmet edecek şekilde tasarlanması, bu süreye 5 yıl inşaat

süresi eklenmesi ve inşaat süresinin 5 yıl olarak alınması, pompalar, muhtelif ölçüm aletleri

ve kontrol ekipmanlarının daha erken sürelerde iyileştirme veya yenileme gerektirebileceği, 

h) Mevcut ve gelecekteki su ihtiyacı tahminlerinin yapılması, 

ı) Yangın debisinin, ulusal şartnameler esas alınarak belirlenmesi,

i) Pompa istasyonları, su depoları, yerüstündeki diğer yapılar, boru hatları ve işletmeye

müdahale edilme riski için; terör, şiddet eylemleri ve diğer yasalara aykırı faaliyetlere karşı

güvenlik önlemleri ve sistemin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması, 

j) Tasarımda, suyun kirlenmemesi hususunda detaylı risk değerlendirmelerinin yapıl-

ması,

k) Risklerin yüksek olduğu bölgelerde sistemler ve sistem elemanlarının kapalı olarak

(çitlerle çevrili) tasarlanması ve güvenlik kameraları kullanılması,

l) Abone bağlantı noktasındaki hizmet hedeflerinin su sağlayıcı tarafından belirlenmesi,

hedeflerin servis basınçları, debiler ve süreklilik başlıkları altında tanımlanması,

esastır. 

(2) İçmesuyu teknik altyapı sistemlerinin planlanması, tasarımı ve projelendirilmesi ile

ilgili teknik esaslar ile bu tesislere ait tip yol enkesitleri EK-1’de, yapımıyla ilgili teknik esaslar

EK-2’de, işletme ve bakımı ilgili teknik esaslar EK-3’te belirtilen şekilde uygulanır.

(3) Bu Yönetmelikte yer almayan veya belirtilmeyen hususlarda, öncelikle TSE stan-

dartları yoksa Avrupa Birliği (EN) standartları geçerlidir.

Güzergah seçimi

MADDE 5 – (1) Altyapı ağlarına ilişkin güzergah planlamasında, iletim hatlarının tes-

cile tabi olmayan kamunun ortak kullanımına bırakılmış arazilerden ve devletin hüküm ve ta-

sarrufu altındaki sahipsiz yerlerden geçirilmesine öncelik verilir.

(2) Güzergahın tescile tabi olmayan kamunun ortak kullanımına bırakılmış arazilerden

ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden geçirilmesi olanaklı değilse, iletim

hatları özel mülkiyete konu taşınmazlardan da geçirilebilir. Bu durumda, iletim hatlarının rast-

ladığı taşınmazların mülkiyeti ilgili mevzuat uyarınca altyapı yatırımı yapan kurum ve kuruluş

tarafından rızai satış, devir, tahsis, kiralama, irtifak hakkı tesisi veya kamulaştırma yöntemle-

riyle edinilir. 

(3) İrtifak hakkı; 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre rızai

mecra irtifakı biçiminde veya dava yolu ile zorunlu mecra irtifakı biçiminde veya 4/11/1983

tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre idari irtifak biçiminde tesis edilebilir. 

(4) İrtifak hakkı, iletim hatlarına rastlayan parsel kesimlerinde altyapı yatırımcısı özel

hukuk tüzel kişileri lehine bağımsız ve sürekli üst hakkı yoluyla da kurulabilir. Bu durumda,

iletim hatlarının geçtiği hak hacimleri tapu kütüğünde taşınmaz olarak tescil edilir. İletim hat-
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larının tescile tabi olmayan yerlere rastlaması durumunda ise 4721 sayılı Kanun uyarınca bu

yerlerin öncelikle hazine adına tescili, ardından bu alanlardan geçen altyapı tesisi kuruluşlar

lehine bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı kurulması yoluna gidilebilir. 

(5) Arazi ediniminde, kamulaştırma yöntemine en son aşamada başvurulur. Kamulaş-

tırma maliyetinin azaltılması için yerel yönetimlerle koordinasyon sağlanır, 3/5/1985 tarihli ve

3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci madde uygulaması yapılarak kamu eline geçmiş alanlar-

daki yatırımlara öncelik verilir.

(6) Arazi mülkiyetinin ediniminde veya kullanımında altyapı yatırımı yapan kurum ve

kuruluşun bağlı olduğu mevzuat ile edinilecek arazinin mülkiyet veya tasarruf sahibi kurum

ve kuruluşun bağlı olduğu mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Kent planlaması ile teknik altyapı planlaması ilişkisine dair esaslar 

MADDE 6 – (1) Teknik altyapı planları ile imar planları birlikte ve koordineli olarak

hazırlanır.

(2) Planlama süreci içinde teknik altyapı kapasite hesapları ve bu doğrultuda önerilmesi

gereken teknik donatı alanları; ilgili kent planının nüfus, ekonomik yapı, sektörel dağılım, sos-

yal yapı, yerleşme kimlikleri ve kademeleri bağlamında bütünleşik kurgulanır ve planlanır. 

(3) Kent planlama ve uygulama sürecinde olası değişiklikler, revizyonlar mutlaka kent-

sel altyapı sisteminin revizyonu ile bütünleşik bir süreç içinde ele alınır ve her iki alana ait ka-

rarlar bütünsel bir şekilde yeniden tanımlanır ve uygulama süreçleri gerekli eşgüdüm sağlanarak

yönlendirilir.

(4) Ulaşım aksları/yüzeyleri ve ilgili teknik altyapı geçiş hatları plan ekleri olarak uy-

gulama imar planları beraberinde verilir. Uygulama imar planları eki olarak planlama sınırı

içinde önerilmiş olan yol kesitlerinin çözümleri, araç izleri, orta ve yol kenarı refüjler, bisiklet,

yaya yolları ve parklanma şeritleri ile yol kaplama cinsleri tanımlanır ve ilgili idareye planla

birlikte teslim edilir. 

(5) Ulaşım ve teknik altyapı bileşenlerinin belirleyiciliği ve pek çok kentsel fonksiyonla

kesişen ilişkisi 3 boyutlu planlar olarak da adlandırılan altyapı ve kentsel mekân ilişkilerini

kurgulayan plan belgeleriyle tanımlanır. 

a) Yol mekânlarının tasarımında teknik altyapı tesislerinin gereksinimleri dikkate alı-

narak teknik altyapı tesisleri her an ulaşılabilir biçimde tasarlanır.

b) Taşıt ve yaya yolları imar planlarında boyutlandırılırken bunların altına yerleştirilecek

teknik altyapı boyutları da dikkate alınır.

c) İçme suyu tesislerinin yerleştirilmesi için ekonomik ve yasal zorunluluklar nedeniyle

kamusal alanlar kullanılır. İçme suyu şebekesinin tesisinde topoğrafik koşullar nedeniyle cadde

ve sokakların planlanmasında zorlayıcı noktaların oluşabileceği hususu dikkate alınır. 

ç) Teknik altyapı tesislerinin üstündeki yol, yaya kaldırımı, bisiklet yolu ve parklanma

şeritlerinin kaplamalarının kolaylıkla sökülebilir ve tekrar kullanılabilir olmasına önem veri-

lir.

(6) Bu Yönetmelikte geçen her türlü büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretimi,

sunumu, kullanımı ve arazide yapılacak jeodezik ölçme çalışmalarına ilişkin konularda

23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Öl-

çekli Harita ve Bilgileri Üretim Yönetmeliği geçerlidir.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 12 Ekim 2017 – Sayı : 30208



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etüt, Planlama ve Fizibilite Esasları

Genel esaslar

MADDE 7 – (1) İçmesuyu iletim hatları projeleri yerel ve gelecekteki koşullar, hidrolik

ve çevresel etkenler ile maliyet dikkate alınarak halk sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güven-

liği, yapım, işletme ve bakım açılarından değerlendirilerek planlanır.

(2) Etüt, planlama ve fizibilite çalışmaları tüm içmesuyu toplama havzası için gerçek-

leştirilir. Planlama aşaması, içmesuyu iletim havzasında bugün ve gelecekteki gelişmeler ile

ulusal veya yerel mevzuat ile ilgili idarelerin havza yönetim planları ve master planları dikkate

alınarak yapılır. Bu amaçla içmesuyu projelerinin tanzimi;

a) Verilerin temini ve derlenmesi,

b) Etüt ve fizibilite çalışmalarının yapılması,

c) Değerlendirme,

ç) Planlama,

d) Planın geliştirilmesi,

aşamalarından oluşur.

Etüt

MADDE 8 – (1)  İçme suyu iletim hatları projelendirilmeden önce etüt, planlama ve

fizibilite raporları hazırlanır. 

(2) Etüt, planlama ve fizibilite raporunun ilk bölümünde, tüm bilgileri içeren kısa yö-

netici özetinin hazırlanması, çalışmanın yapıldığı tarih, çalışmaları kimlerin, nasıl ve ne zaman

gerçekleştirdiğini kapsayan bilgiler yer alır.

(3) Etüt, planlama ve fizibilite raporunun ne amaçla hazırlandığı ve hizmet verilecek

hedef kitle hakkında açıklayıcı bilgiler raporda yer alır.

(4) Etüt, planlama ve fizibilite raporunun hazırlanma sürecindeki çalışma aşamalarına

raporda yer verilir.

(5) Etüt, planlama ve fizibilite raporunda çalışma alanı; idari, coğrafi ve tarihi durum,

sosyo-ekonomik ve kültürel durum, iklimsel veriler, mevcut su ve içme ve kullanma suyu tes-

islerinin durumu, enerji tesisleri durumu, harita ve imar planı durumları ile tanıtılır. 

(6) Etüt, planlama ve fizibilite raporunda mevcut içmesuyu durumu, mevcut içmesuyu

tesislerinin teknik detayları, su aboneleri ve tüketim değerleri, kayıp-kaçak su miktarı ve mev-

cut içmesuyu durumunun değerlendirilmesi esaslarına göre detaylandırılır.

(7) Etüt, planlama ve fizibilite raporunda nüfus gelişimi, projeksiyonu ve dağılımı du-

rumu; geçmişte nüfus gelişimi, nüfus projeksiyonu, nüfus yoğunluk haritası ile detaylandırılır. 

(8) Etüt, planlama ve fizibilite raporunda içmesuyu ihtiyaç hesapları, evsel su ihtiyacını,

ticari (endüstriyel) su ihtiyacını, turizm-hizmet sektörü su ihtiyacını, hayvan su ihtiyacını, özel

su ihtiyacını ve kayıp-kaçak su miktarını karşılayacak şekilde detaylı olarak verilir. 

(9) Etüt, planlama ve fizibilite raporunda; su kaynakları, debi, su kalitesi, iletilecek su-

yun yasal durumu, birim enerji maliyeti, basınç bölgelerinin durumu ve maliyet durumuna göre

detaylı olarak incelenir. 
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(10) Etüt, planlama ve fizibilite raporunun ekinde, inceleme alanının jeolojisi, su altyapı

hizmetleri ile ilgili mevcut ve önerilen tesislere ait bilgileri, şebeke basınç bölgelerine ait özel-

likler, su tablası haritası, belediye ve imar sınırının, harita ve mücavir alan sınırlarının göste-

rildiği 1/25.000 ölçekli topografik haritaların, jeolojik-jeofizik kesitlerin, panel diyagramlarının,

krokilerin, su kaynakları analiz raporlarının, depo ve şebeke kat beslenme bölgelerinin göste-

rildiği planların ve mevcut altyapı tesislerinin planları bulunur.

(11) Etüt, fizibilite ve planlama çalışmalarında temin edilmesi gereken bilgi ve belgeler;

a) Proje alanı civarındaki bütün pınarlar, yeraltı ve yerüstü sularının son durumları yük-

lenici tarafından incelenir, adları ayrı ayrı kaydedilir.

b) Projeden yararlanması gereken hayvan sayısı ile endüstri, liman, istasyon, askeri ve

turistik ve benzeri tesislerin özel su gereksinmelerinin yanı sıra bu tesislerin mevcut ve gele-

cekteki durumları ile bunların nüfus hareketleri araştırılır.

c) Şebeke taslak planlarının; halihazır haritaya, imar planına ve mevcut son duruma

uyup uymadığı, bütün yerleşimler ile sokak ve değişiklikleri, gecekondu önleme bölgeleri,

toplu konut ve sanayi siteleri ile afet yerleşim sahalarını kapsayıp kapsamadığı, Belediye sı-

nırları içinde mevcut başka yerleşim yerlerini kapsayıp kapsamadığı araştırılır.

ç) İmar planı, harita, belediye ve mücavir alan sınırları, Belediyenin göstereceği belge-

lere dayanarak 1/25.000 ölçekli genel vaziyet planına işlenir. 

d) İmar planının bulunmaması halinde, yapılmakta olup olmadığı, yapılıyorsa, hangi

aşamada olduğuna ilişkin bilgi ve belgelere etüt ve fizibilite raporunda yer verilir.

e) İmar planı ile halihazırdaki yerleşim karşılaştırılarak, 1. ve 2. kademe olarak proje-

lendirilecek hatlar belirlenir.

f) Kaptaj, iletim hattı, depo, terfi merkezi ve arıtma tesisleri ve sair yerlerin kamulaş-

tırmasının veya irtifak hakkı tesis edilmesinin zorunlu olması halinde; bunların yaklaşık be-

delleri gösterilir.

g) Debi ölçümünün yapıldığına dair belge/belgeler yer alır.

ğ) İşletme ruhsatı verilmiş kum, çakıl, taş ocakları ile benzeri ana malzemenin temin

edileceği yerler ve nakliye mesafeleri belirlenir.

h) Mevcut içmesuyu tesisleri ile projelendirilecek içmesuyu tesislerini etkileyebilecek

mevcut veya planlanan diğer tesislere ilişkin bilgi ve belgeler temin edilir. Bu tesislerin durumu

incelenerek, projelendirilecek içmesuyu tesislerini etkilemelerini engelleyecek tedbirlerle ilgili

hesap ve detaylar ilgili etaplarda verilir.

ı) Su kaynağına ve su kalitesine dair analiz sonuçları, diğer bilgi ve belgeler eklenir.

Planlama

MADDE 9 – (1)  İçmesuyu sisteminin planlanması çalışmaları kapsamında içmesuyu

temin, arıtma ve dağıtımına ilişkin ekonomik ve teknik karşılaştırmalar ile işletme kolaylığı

göz önünde bulundurularak alternatif sistemler belirlenir ve öneri sistem geliştirilir.

(2) Tüm içmesuyu sistem elemanları (iletim ve dağıtım sistemi, depolama ve diğer ele-

manlar), uygun tasarım kriterlerini sağlar. Tasarımda ilgili diğer yönetmelikler, iklim değişik-

liğinin muhtemel etkileri, kentin yönetim planları ve daha farklı su temini gerektirecek hizmet

alanları ve benzeri yerel koşullar dikkate alınır.

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 12 Ekim 2017 – Sayı : 30208



(3) İçme suyu sisteminin planlanması çalışmaları, su kaynağı, iletim hatları, arıtma te-

sisi, terfi merkezi, depo ve şebeke, saha çalışmalarına (kamulaştırma ve tahsis durumu, ulaşım

imkânları ve beklenen mevsimsel kısıtlamalar, enerji temin imkânları ve zemin çalışmaları)

göre kapsamlı bir şekilde incelenir.

Fizibilite ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Teknik olarak uygunluğu belirlenen alternatif içmesuyu sistem öne-

rileri; teknik, ekonomik ve mali yönden değerlendirilir, yerel yönetimin görüşü ve teknik kapasi-

tesi de dikkate alınarak en uygun sistem seçilir. Bu değerlendirme, teknik, ekonomik ve kurumsal

kapasite göz önüne alınarak yapılır. 

(2)  Fizibilite raporunun finansal ve ekonomik analiz bölümünde, teknik çalışmalar so-

nucu geliştirilen yatırım seçenek ve/veya seçeneklerinin projenin tarafları (proje sahibi/uygu-

layıcısı, projenin uygulanması sonucu çıktılarından yararlanacaklar, finansman sağlayan ku-

rumlar, finansmana kefil veya aracı olanlar ve benzeri) için, mali ve ekonomik açıdan yapıla-

bilir, gerçekleştirilebilir olup olmadığı analiz edilerek projenin başarı seviyesi göstergeleri,

proje taraflarının karar vermelerine esas olacak şekilde ortaya konulur.

(3) Projede her bir taraf açıkça tanımlanır, projeden beklentileri açıklanır ve kabul öl-

çütleri belirtilir. 

(4) Fizibilite çalışmaları kapsamında, çalışma alanının sosyo-ekonomik yapısının de-

ğerlendirilmesi amacıyla hazırlanması istenilen bir sosyal analiz programı yürütülür.

(5) Sosyal analiz programı, araştırmaya yönelik bir temel değerlendirme çalışması ile

mevcut veriler kullanılarak, yerel nüfusun sosyo-ekonomik özelliklerine yönelik bir değerlen-

dirmeden oluşur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İçmesuyu Sistemlerinin Tasarımı ve Projelendirilmesine İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 11 – (1) Tasarımda hedef, bu Yönetmelikte verilen şartları sağlamak üzere

su dağıtım sisteminin karakteristiğini ve muhtelif işletme şartlarındaki hizmet seviyelerini be-

lirlemektir. Bütün bu işlemler ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yapılır.

(2) Su ihtiyaçları günlük ortalama bazında hesaplanmışsa, saatlik ve günlük maksimum

debileri tahmin etmek için EK-1’de yer alan uygun pik faktörleri kullanılır. 

Hidrolik tasarım

MADDE 12 – (1) İsale (iletim) hattı ve şebeke boruları, istenen hizmet seviyesi göz

önünde bulundurulmak şartıyla, belirlenen pik debiye göre boyutlandırılır. İçme suyu sistemi,

projelendirme aşamasında ana basınç bölgesi ve alt bölgeler olarak tasarlanır ve hidrolik he-

saplar her alt bölge için ayrı ayrı yapılır.

(2) Su deposu; 

a) Arz talep dengesi,

b) İsalede meydana gelebilecek arızaların giderilmesi için gerekli süre,

c) Pompa arızası ve elektrik kesintilerinin etkileri,

ç) Alternatif su kaynaklarının mevcudiyeti,

d) Su deposuna gelen isale hattının tek ya da yedekli olması,
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e) Uzaktan izleme sisteminin mevcudiyeti ve seviyesi,

f) Saatlik maksimum debinin ortalama debiye oranı,

g) Endüstriyel su ihtiyacı, yangın debisi ve diğer özel durumlar için ayrılan su debileri,

dikkate alınarak boyutlandırılır.

İletim hatlarının hidrolik tasarımı

MADDE 13 – (1) Sistemin hidrolik hesaplamaları; 

a) Tahmin edilen su ihtiyaçlarının karşılanması,

b) Kabul edilebilir hızların sağlanması,

c) İstenen basınç aralığında çalışılması,

şartlarına göre yapılır.

(2) Sistemde tasarım basıncı (TB), azami tasarım basıncı (ATB) ve sistem test basıncı

(STB) belirlenir.

(3) Mevcut piyezometre seviyelerinde istenen debi şartının sağlanıp sağlanmadığını

kontrol etmek için Ek-1’de verilen formüller kullanılır.

(4) Ölçüm aletleri, pompalar ve diğer donatılardan kaynaklanan yük kayıpları ayrıca

hesaplanır.

(5) Kabul edilebilir hız aralığı belirlenirken durağan sular, bulanıklık, basınç, su dar-

beleri ve pompa istasyonları gibi kıstaslar göz önünde bulundurulur.

Şebeke borularının hidrolik tasarımı

MADDE 14 – (1) Şebeke borularının boyutlandırılmasında hidrolik gerekliliklerin sağ-

lanması için hidrolik model oluşturulduktan sonra, farklı senaryolar için hız, basınç, akış de-

ğerleri, farklı işletme koşulları, kontrol vanalarının açık-kapalı gibi konumları düşünülerek se-

naryolar oluşturulur. Boruların kapasitesi, bu senaryoların sonuçlarına göre seçilir.

(2) Evsel kullanım için döşenecek olan dağıtım borularının çapları, istenilen basınç ve

debi göz önünde bulundurularak hizmet hedeflerine göre belirlenir. Hesaplamalarda su saatleri

ve fittingler gibi yük kaybına yol açan bütün şebeke ve bağlantı elemanları dikkate alınır.

(3) Evsel olmayan kullanım için boru çapları, kullanıcı ile su sağlayıcısı arasında yapı-

lan anlaşmaya göre, kullanıcının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenir. 

(4) Yangın debileri, EK-1’de bulunan ulusal düzenlemelere göre belirlenir.

Yapısal tasarım

MADDE 15 – (1) Borular maksimum debinin olduğu, akışın olmadığı ve geçiş şartla-

rının olduğu durumlara göre ve geçiş durumlarının şiddeti, frekansı tahmin edilerek tasarlanır. 

(2) Dolgu yükleri, aşırı yükleme, yeraltı suyu, geçiş yükleri, borunun kendi ağırlığı ve

en az DN ≥ 1000 için suyun ağırlığı ve montaj şeklinden kaynaklanan diğer kuvvetler, dış kuv-

vetler olarak hesaba katılır.

(3) Boru hatları, beklenen sıcaklık aralığında normal işlevini sürekli olarak yerine ge-

tirecek şekilde tasarlanır. Montaj ve işletme zamanları arasındaki sıcaklık farklarından doğan

yükler hesaba katılır. Dış ortam sıcaklığından kaynaklanan etkiler dikkate alınır.

(4) Vanaların, çap ve yönünün değiştiği noktalarda, dal yapılarında ve kör tapalarda

oluşan itme kuvvetleri, yeterli sayıda tesbit kitleleri veya diğer donatılarla dengelenir.
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(5) Tesbit kitleleri kullanıldığında, tesbit kitlesinin kayması veya diğer kazı işlemlerinde

zarar görmesi olasılığı göz önünde bulundurularak, toprağın taşıyabileceği güvenli basınç se-

viyesi belirlenir.

(6) Boruların yapısal tasarımı ile ilgili olarak, tranşe veya şevlerin boyutları (genişlik,

derinlik ve saire), yataklama ve dolgular, iksa, toprak ve dolgu malzemesinin karakteristiği ko-

nularında yapılan varsayımlar net olarak gösterilir.

(7) İnşa sırasında beklenmeyen zemin şartlarıyla karşılaşıldığında tasarım yeniden göz-

den geçirilir.

Sistemin genel vaziyeti

MADDE 16 – (1) Bütün ana ve esas boruların genel yerleşimi için uygulanacak olan

şartlar, yerel şartlara bağlı olup, her durumda dikkat edilmesi gereken hususlar;  

a) Dağıtım sisteminin güvenilirliği,

b) Bakım için yeterli erişim,

c) Hat vanaları, hava valfleri, boşaltma vanaları ve hidrantların konumu ve durumu,

ç) Olumsuz zemin koşulları,

d) Ağaçlar ve köklerinden kaynaklı hasarlar,

e) Aşındırıcı ve kirlenmiş topraklarda boru malzemeleri ile korozyona karşı koruma

tedbirleri,

f) Yol, nehir ve demiryolu geçişleri,

g) En kısa yolun seçilmesi,

ğ) Diğer altyapı hizmetleri, binalar ve yapılar,

h) İzleme, kontrol ve ölçüm olanakları,

ı) Tasarım basınçları,

i) Zeminden kaynaklanan yükler,

j) Trafik yükleri,

k) İşletme kolaylığı,

l) Ulusal veya yerel planlama ve çevrenin korunması,

m) Don derinliği,

n) Diğer altyapı tesisleri, altyapı işleri ve ekipmanlarından gelebilecek hasar riskleri

(Ek-2),

o) Minimum dolgu derinliği,

ö) Tamir kolaylığı açısından maksimum dolgu derinliği,

şeklinde sıralanabilir. 

(2) Dağıtım boruları inşa edilirken ana borular için verilen derinlik ve konum şartlarına

uyulur.

a) Dağıtım boruları, esas boru ile bina arasındaki en kısa yolu izler ve mümkünse düz

olur.

b) Dağıtım borularında, hattı kapatmak için izolasyon vanaları kullanılır.

(3) İletim hattı doldurulurken veya boşaltılırken yüksek debide hava giriş/çıkışına mü-

saade edecek şekilde hava valfleri/vantuzlar kullanılır. Bu amaçla, büyük orifisli hava valfleri

veya hidrantlar kullanılabilir.

a) Normal işletme sırasında biriken havayı boşaltmak için planlar yapılır. Bu amaçla,

küçük orifisli hava valfleri kullanılabilir.
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b) Hava valfinin tipi ve boyutu, tahmin edilen hava debisi ve sistem konfigürasyonuna

göre belirlenir. Boru eğiminin değiştiği hattın tepe noktaları göz önünde bulundurulur. Vana

seçiminde ilgili ürün standartlarına bağlı kalınır.

c) Vanalar ve vana odaları tasarlanırken, sisteme dışarıdan su girmesini engelleyecek

önlemler alınır.

ç) Yerel koşullara bakılarak, işletme şartlarına bağlı olmak üzere tahliye ve yıkama

amacıyla tahliye vanaları konulur.

d) Tahliye borusu çapı, boşaltılacak su hacmine, planlanan boşaltma süresine ve boşal-

tılan suyun transfer edileceği alan ya da nehir yatağının kapasitesine göre belirlenir.

e) Tasarımda, boşaltılan suyun kinetik enerjisini uygun bir şekilde harcadığından emin

olunması gerekir. Bu amaçla bir tahliye odası yapılabilir. Tahliye edilen suyun çevresel etkile-

rini en aza indirmek için gerekli tedbirler alınır. Uygun olduğu durumlarda dezenfektan mad-

denin nötralizasyonu için uygun arıtma sistemleri yapılır. Tahliye vanaları ve varsa tahliye oda-

ları, su kalitesini etkilemeyecek fiziksel donanıma sahip olur.

(4) İzolasyon vanalarının yerleri, acil durumlarda sistemi veya sistemin bir parçasını

kapatmaya uygun şekilde seçilir. Hizmet hedefleri de göz önünde bulundurularak, izolasyon

vanasının yerine göre, kapatma anında ne kadar bir bölgenin etkileneceği tahmin edilerek, et-

kilenen bölgeleri en aza indirecek konumlar seçilir. Ayrıca, izolasyon vanalarının sayısı ve yer-

lerinin seçiminde ev yoğunluğu, hastenelerin konumu, okullar, apartmanlar ve endüstriyel faa-

liyetler de göz önünde bulundurulur.

(5) Yangın debisi sağlamak için hidrantlar kullanılır. Hidrantların sayısı ve yerleri, yerel

koşullar ve şartnamelere göre belirlenir.

(6) Elektrik kesintileri, pompa çalışması veya durması ve vanaların açılıp kapanması

sonucu su darbeleri oluşabilir. Cazibeli ve terfili sistemlerde su darbelerini sönümlemek ama-

cıyla uygun ekipmanlar düşünülür.

(7) Toprak ve muhtelif kirleticilerle temas yoluyla oluşabilecek olası zararlar düşünülür

ve tedbir alınır. Taşınan suyun özellikleri ve boru hatlarının temas ettiği yüzeylerin aşındırıcı

özelliklerine karşı, ürün standartları göz önünde bulundurularak uygun tedbirler alınır. Ayrıca,

bağlantı noktalarındaki koruma malzemeleri ile iç ve dış kaplamaların değişimi ile ilgili me-

totlar belirlenir.

(8) Ayaklı su depoları da dahil bütün depolar gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, de-

polanan suyun kalitesinde bir değişime yol açmayacak şekilde tasarlanır ve inşa edilir.

(9) Pompa istasyonlarının yerleşimi ve pompaların çalışma düzeni, şebekenin detaylı

simülasyonları ve belirli optimizasyon tekniklerine dayanır. Basınç, debi ve su seviyesi ile za-

manlanmış aktüatörler kullanılır ve bunların hepsi yerel koşullara bağlı olarak belirlenir. Sistem

elle ya da tamamen otomatik olarak kumanda edilir. Emme basıncı azaldığında pompaları dur-

durmak için acil durum tedbirleri alınır. Kontrol sistemleri, gereğinden daha sık çalışma/durma

veya hız değiştirme işlemlerini önleyecek şekilde tasarlanır. 

a) Pompalar, kavitasyon, kararsızlık (farklı debilerde anormal dalgalanma) ve aşırı yük-

lemeyi (güç tüketimindeki anormal artışlar) önleyecek şekilde seçilir.
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b) Pompa istasyonundan yayılan gürültü, ilgili yönetmelikler ve şartnameler göz önünde

bulundurularak en aza indirilir.

(10) Bütün hesaplar ve sonuçlar eksiksiz olarak tüm detayları ile raporlanır.

Projelendirme

MADDE 17 – (1) İçme suyu projelerinin yapımı kapsamındaki etaplar ana hatları ile; 

a) A etabı : Ön proje ve jeolojik-jeoteknik ön etüt,

b) B etabı : Arazi çalışmaları,

c) C etabı : Jeoteknik etüt,

ç) D etabı : Proje çözümü, detay ve metraj çalışmaları,

d) E etabı : Proje orijinallerinin ve dökümanların teslimi,

şeklinde sıralanabilir. 

(2) Bu etaplar iş programına uygun olarak yerine getirilir ve her etap bittikten sonra bir

sonraki etaba geçilir.

(3) İşin kapsam, büyüklük ve aciliyeti gibi faktörler dikkate alınarak belirtilen etap ça-

lışmalarının bir veya birkaçının kaldırılmasına veya birleştirilmesine karar verilir.

Ön proje ve jeolojik-jeoteknik ön etüt (A etabı)

MADDE 18 – (1) Temin edilebilen halihazır haritalar ile imar planları ve varsa sondaj

logları, pompaj deney formları, su analiz raporları ve diğer ilgili dökümanlar temin edilir. Ve-

rilen harita ve imar planlarında tadilatların olup olmadığı araştırılır, varsa yeni ilave harita ve

imar planları ile tadilatları da temin edilir.

(2) Ön proje:

a) Proje alanı hakkında genel bilgiler derlenir, genel bilgiler doğrultusunda, Ek-1’de

verilen hükümlere uygun olarak, proje nüfusu ile içme ve kullanma suyu ihtiyacı belirlenir.

b) İçme ve kullanma suyu ihtiyacının akarsulardan karşılanmasının öngörülmesi halin-

de, kaynakların ilk debi ölçümü ön proje ve jeolojik-jeoteknik ön etüt (A) etabı içinde yapılır.

Arazi çalışmaları (B) etabının Ağustos-Kasım ayları içerisinde kalması halinde ikinci bir debi

ölçümü yapılır. Ancak birinci ölçüm Ağustos-Kasım ayları içerisinde kalmış ise ikinci ölçüm

yapılmayabilir.

c) Suların fiziksel-kimyasal ve bakteriyolojik analizleri (gerekli görülmesi halinde bazı

kimyasal maddelerin araştırılması da dahil) ile klor ihtiyacının saptanması için TS266 standardı

ve 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular

Hakkında Yönetmelikte ve ön projede klor ihtiyacı saptanırken 26/8/2015 tarihli ve 29457

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dezenfeksiyon Teknik Tebliğinde verilen esaslara göre

analizi yaptırılarak sonuçları ön proje raporu ekinde verilir. 

ç) Karayollarının yapım, bakım ve işletmesi altında olan tüm yollar belirlenerek bu yol-

lardan veya istimlak sahaları içerisinden yola paralel iletim hatları, şebeke ana ve esas boru

hatları geçirilmez. Ancak zorunluluk bulunması halinde ilgili kurumdan gerekli izin alınarak

istimlak sahası içinden de boru hattı geçirilir.

d) Karayolu, demiryolu, su kanalı, kanalet, gölet, baraj, köprü, menfez, kanalizasyon,

içmesuyu, yağmur suyu, petrol boru hattı, doğal gaz boru hattı, elektronik haberleşme alt ya-

12 Ekim 2017 – Sayı : 30208                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



pıları ve enerji hatları gibi mevcut veya planlanan tesislerin projeleri ilgili kuruluşlardan temin

edilir, projeleri bulunmayan mevcut tesislerin durumları tespit edilir. Mevcut veya planlanan

tesislerin projelendirilecek içmesuyu tesislerini etkilememeleri için gerekiyorsa ilgili kuruluş-

larla beraber öneriler geliştirilerek gerekli tedbirler alınır, kesişme noktaları ve alınacak ön-

lemlerle ilgili hesap ve detaylar ilgili etapta verilir.

e) Ön proje kapsamında;

1) Ön proje raporu,

2) Genel vaziyet planı (1/25000 ölçekli),

3) Genel vaziyet planı (1/10000 veya 1/5000 ölçekli),

4) Şebeke taslak planları (1/2000),

5) Sondaj logları ve değerlendirme formları,

6) Kaynaklara ilişkin yasal belge,

7) Analiz raporları,

8) Mevcut tesislerin planı,

9) Diğer belgeler ve tutanaklar,

verilir.

(3) Jeolojik-Jeoteknik ön etüt:

a) İçmesuyu projesi kapsamında yer alan tesislerin yapılacağı alanların jeolojik ve jeo-

teknik özelliklerinin belirlenmesi ve yapılacak çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel mü-

hendislik jeolojisi sorunlarına ait çözüm yöntemlerinin araştırılması amacıyla bir jeolojik-jeo-

teknik ön etüt raporu hazırlanır.

b) Öncelikle gözlemsel inceleme ile çalışma alanının jeolojik ve jeoteknik özellikleri

araştırılır, zeminin taşıma gücü ile proje kapsamının tümünde karşılaşılabilecek jeolojik prob-

lemler incelenir ve çözüm önerileri verilir.

c) Ön proje raporu hazırlanan bölge yerinde tetkik edilir ve bu kapsamda; 

1) Nüfus öngörülerinin belde gelişimi ile uyumu ve özel su gereksinimi,

2) Elektrik enerjisi fiyatı, elektrik enerjisi temin edilmesi gerekiyor ise, temin önerileri,

3) Mevcut tesislerin durumunun raporla uyumu ve planlarda gösterimi,

4) Su kaynaklarının verimleri ve öngörülen kaptaj şekil ve esasları ile sel tahribatına

ve kirlenmeye karşı koruma tedbirleri,

5) Mevcut yolların durumu ile servis yoluna ihtiyaç olup olmadığı hususu,

6) Düzenlenen jeolojik-jeoteknik ön etüt raporu öngörüleri doğrultusunda temel emni-

yeti, deprem ve heyelan durumları da göz önünde bulundurularak belirlenen iletim hattı gü-

zergahları ile depo, pompa istasyonu, arıtma tesisi vs. tesislerin yapım yerleri (varsa alterna-

tifleri ile birlikte) ile mevcut tesislerin 1/25.000 ölçekli genel durum planında gösterimi, rapor

ve mevcut durum ile uyumu,

7) Şebeke hatlarında su tüketimi ile ilgili yoğunluk katsayıları,

8) Ruhsatlı malzeme ocakları ile her bir malzemenin hangi araçlarla taşınabileceği ve

ortalama nakliye mesafeleri, çıkan hafriyatın konulacağı kesin depo yeri ve mesafesi,

9) Mevcut ve yeni yapılacak sistemdeki klorlama ünitelerinin yerleri ve özellikleri,

10) Yer üstü yangın musluklarının yerleri,
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11) Şebeke taslak planlarının proje alanına ait harita ve imar planı değişiklik ve ekle-

riyle, son duruma uyup uymadığı, taslak planların kapsamadığı başka yerleşimlerin olup ol-

madığı, şebeke hatlarının kademelendirmesinin mevcut duruma uyup uymadığı, gelecekte yer-

leşime açılacak gelişme alanlarının planlanıp planlanmadığı,

12) İletim ve şebeke hatları ile yapım yerlerinin kamulaştırma durumu ve yaklaşık be-

delleri, alınacak sular üzerindeki su hakları, kamulaştırmanın mümkün olup olmadığı,

13) 1/25.000 ölçekli genel durum planına işlenmiş Belediye sınırı ile, harita, imar planı,

mücavir alan ve şebeke kat sınırları,

14) Karayolu, demiryolu, su kanalı, gölet, baraj, kanalet, köprü, menfez, kanalizasyon,

içmesuyu, yağmursuyu, petrol boru hattı, doğal gaz boru hattı, elektronik haberleşme alt yapı-

ları ve enerji hatları gibi mevcut veya planlanan tesislerin içmesuyu tesislerinin projelendiril-

mesinde dikkate alınıp alınmadığı,

15) Proje alanının jeolojik-jeoteknik ön etüt raporu yerinde tetkik edilmesi, bölgenin

genel özelliklerinin irdelenerek, gerek görülmesi halinde zemini temsil edecek kesimlerde mua-

yene çukurları ve/veya zemin sondajı yapılacak konumların belirlenmesi, 

hususlarına ilişkin tespitler yapılır.

Arazi çalışmaları (B etabı)

MADDE 19 – (1) Kaptaj, iletim hatları, depo yerleri, haritası bulunmayan şebeke hat-

ları, sanat yapıları ve varsa servis yollarına ait harita ölçümlerini yapıp, şeritvari harita ve plan-

koteleri çıkarılır. Şeritvari harita genişliği boru ekseninden itibaren sağlı sollu 75’er metre ol-

mak üzere 150 m olarak alınır. Bu değerler; yerleşim alanları içerisinde fiziki şartlar dikkate

alınarak ilgili idaresince belirlenir. Bunlara dayalı olarak saptanacak iletim hatları ve servis

yolları güzergahı ve yapım yerleri araziye aplike edilir. 

(2) Gidiş dönüş nivelman ve şenajla iletim hatları ve şebeke ana boruları ile gerekli gö-

rülen şebeke besleyici hatlarının boyuna kesitleri ve şematik profilleri çıkarılır.

(3) Depo, pompa istasyonu ve arıtma tesisi ve benzeri projede korunacak olan mevcut

tesislerle menfez, su kanalı, köprü geçişi gibi geçişlerle ilgili ölçümler yapılarak röleveleri çı-

karılır.

(4) Mevzuata uygun röperleme yapılarak planda gösterilir.

(5) Ön proje raporu öngörüleri doğrultusunda halihazır harita dışında kalan yerleşim

alanlarına şebeke hattı döşenmesinin gerekmesi halinde bu sokaklara ait poligonlar tesis edi-

lerek kotlu sokak planı (kanava) çıkarılır.

(6) Hazırlanacak bütün planlar üzerinde, sokakların adları veya numaraları, önemli bina

ve konut gruplarının yerleri, harita koordinatları, köprü, karayolu, kanal, kanalet, dere, menfez,

enerji nakil hatları, petrol veya doğalgaz hatları ve benzeri tesisler gösterilir. Bu tür bilgilerden

gerekli görülenlere plankote ile boy kesitler ve şematik profillerde de yer verilir.

(7) Arazi çalışmaları kapsamında,

a) Ölçüm defterleri,

b) Röper krokileri,

c) Röleveler,
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ç) Kanavalar,

d) İletim hattı taslak planı, profili ve şematik profili, 

verilir.

Jeoteknik etüt (C etabı)

MADDE 20 – (1) Ön proje ve jeolojik-jeoteknik ön etüt etabında hazırlanan ve tasdik

edilen Jeolojik-Jeoteknik etüt raporunun, arazi çalışmaları etabında yürütülen çalışmalar so-

nucunda tesislerin kesinleşen yerlerine göre uygun ve yeterli görülmesi durumunda, jeolojik

etüt etabında belirtilen çalışmalar yapılmayabilir. Ön proje ve jeolojik-jeoteknik ön etüt etabının

yersel tetkik çalışmaları sırasında muayene çukuru ve/veya sondaj kuyuları açılması gerektiği

belirlenmiş ise, ya da arazi çalışmaları etabı sonunda yeni jeoteknik çalışmalara ihtiyaç duyul-

duğu durumlarda jeoteknik etüt etabı kapsamında jeoteknik çalışmalar yapılır.

Proje çözümü, detay ve metraj çalışmaları (D etabı)

MADDE 21 – (1) Mimari statik-betonarme, elektrik, mekanik, sıhhi tesisat, havalan-

dırma tesisatı hesapları, dere, karayolu, köprü geçişi mevcut altyapı tesisleri ile kesişme detay

projeleri, gerekmesi halinde yataklama projeleri, temel ıslah projeleri, 400 mm ve daha büyük

çaplı boruların dönüş ve birleşimleri ile ilgili hesap ve projeleri, özel sanat yapıları projeleri

ve tesisin tümünü kapsayan detay projeler düzenlenir.

(2) Proje malzemelerini teşkil eden tüm ünitelere ait metrajlar, inşaat kalemlerinin her

biri için çıkarılır. Metrajlar neticesinde nakliyeye esas malzemenin miktarları genel malzeme

ihtiyaç cetvelinde belirtilir. 

(3) Proje çözümü, detay ve metraj çalışmaları kapsamında;

a) Karakteristik cetvel, terfi tesisleri ve klorlama tesisleri bilgi cetvelleri, 

b) Açıklama raporu, ön proje raporu, jeolojik-jeoteknik ön etüt raporu,

c) Genel vaziyet planları,

ç) Sondaj logları, analiz raporları, debi ölçümleri, kaynaklara ait yasal belgeler, tuta-

naklar, diğer bilgi ve belgeler,

d) İletim hatları plan, profil ve şematik profilleri,

e) İdarece daha önce tasdik edilen tip projelerin dışında, kaptaj, köprü, terfi merkezi,

vana odası ve benzeri özel sanat yapıları projeleri, tesisin tümünü kapsayan kesişme noktaları

ve geçişlerle ilgili detay projeleri ile plankoteler,

f) Şebeke hesap tabloları, şebeke hesap planları, şebeke inşaat planları, düğüm nokta

detayları, tesbit kitlesi detayları,

g) Depo, terfi merkezi, hava kazanı veya denge bacası, kaptaj, maslak, koruma bölgesi,

tahliye, vantuz ve vana odası, tip projeleri ile detay projeler,

ğ) Özel teknik şartnameler,

h) Yürürlükteki talimatnamenin maddelerinde bahsi geçen ve yapılması gereken pro-

jeler ile gerekli diğer bilgiler ve belgeler,

verilir.

Proje ve dökümanların teslimi (E etabı)

MADDE 22 – (1) Proje ve dökümanları; 

a) Karakteristik cetvel, terfi tesisleri ve klorlama tesisleri bilgi cetvelleri, yıllık işletme

giderleri hesap cetveli, raporlar (açıklama raporu, hidrolojik rapor, jeoteknik rapor), genel va-

ziyet planı,
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b) İletim hatları plan, profil ve şematik profilleri,

c) Kaptaj, maslak, koruma bölgesi, tahliye, vantuz, vana odası ve iletim hattı ile ilgili

detay projeleri ile plankoteler,

ç) Şebeke hesap tabloları ve şebeke hesap planları,

d) Şebeke inşaat planları, düğüm nokta detayları, tesbit kitlesi detayları,

e) Depo ve terfi merkezi tip projleri ile detay projeler, su dardesi hesapları ve detay

projeleri,

f) Özel teknik şartnameler,

g) Metrajlar,

ğ) Harita-aplikasyon ölçme dökümanı,

h) Jeoteknik çalışmalara ait dökümanlar,

ı) Arazi ölçümlerine ait krokiler, nivelman, takeometre ve poligon defteri,

olarak teslim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İçmesuyu Temini ve Dağıtım Sistemlerinin Yapımına İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 23 – (1) İçmesuyu temini ve dağıtım sistemlerinin inşasında kullanılan bütün

malzemeler, ulusal ürün standartlarına veya Avrupa Teknik Uygunluk belgesine sahip olur.

İlgili ürünlerin CE belgesi olur, İnşaat Ürünleri Direktifi’ne uygun olur ve bu ürünler ilgili

standartlarla belgelenir ve işaretlenir.

(2) Ürün standartları ayrıca, bu Yönetmelikte verilmeyen, taşıma, depolama, montaj ve

bakım gibi bilgileri de içerir. 

(3) Bu Yönetmelik, fabrikada üretilmiş veya yerinde üretilmiş bütün ürünler için ge-

çerlidir. Bütün malzemeler ve şebeke elemanlarının özellikleri ile dayanımları tanımlanarak

zamanla bozulmaları dahil test edilir.

(4) Ürün standartları, malzemelerin kullanım amacına uygunluğunun verifikasyonu için

yeterli bilgiyi sağlar.

Malzemeler

MADDE 24 – (1) İç ve dış kaplamalar ile sızdırmazlık malzemeleri gibi sistem ele-

manları için kullanılan bütün malzemeler, su dağıtım sistemlerinde kullanılmaya uygun olur.

Temas ettikleri suyun kalitesini bozmayacak şekilde seçilir.

Boyutlar

MADDE 25 – (1) Anma çapları: Malzemelerin boyutları DN/ID ve/veya DN/OD kul-

lanılarak ifade edilir. Hangi boyut aralığından seçildiği ürün standardında belirtilir.

(2) İç ve dış çaplar: DN/ID ile verilen ürün standartları, malzemenin iç çapını gösterir.

Ayrıca, ürün standardında tolerans değerleri de verilir. DN/OD ile verilen ürün standartları,

malzemenin dış çapını, et kalınlığını ve toleransları gösterir. 

(3) Uzunluk ve et kalınlığı: Boruların uzunluk ve et kalınlıklarındaki toleranslar, uzun-

luk veya et kalınlığı verilse de verilmese de ürün standardında açıkça belirtilir. Et kalınlığı

veya uzunluk ürün standardında belirtilmemişse, üretici tarafından ayrıca verilir.
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(4) Borular, fittingler ve vanaların geometrisi: Makaraya sarılı olarak taşınan borular

haricinde tüm borular düz olur ve verilen toleranslar aşılmaz. Makaralara sarılı olarak taşınan

borular için makaranın en küçük yarıçapı ürün standardında belirtilir. Borular, fittingler ve va-

naların uç kesitleri eksene dik olur ve bağlantıyı zora sokmayacak kadar küçük toleransa sahip

olur. Dirsekler için 11°15’, 22°30’, 30°, 45° ve 90° açılar tercih edilir.

(5) İç yüzey: Borular, fittingler ve vanaların iç yüzeyleri, hidrolik açıdan performans-

larını etkileyecek mertebede, görünür özürler taşıyamaz, kabul edilebilir pürüzler ürün stan-

dardında açıkça belirtilir.

(6) Görünüm ve uygunluk: Tüm malzemeler üniform görüntüye sahip olur ayrıca per-

formanslarını etkileyecek hasar ve etkiler taşıyamaz.

Yapısal tasarım

MADDE 26 – (1) Ürün standartlarında belirtilen basınçlar, KİB, AKİB ve ASTB ile

kıyaslanır. Malzemelerin yapısal tasarımı, su dağıtım sistemlerinin güvenli işletilmesi açısın-

dan;

a) Maksimum ve minimum sıcaklıklar ile sıcaklık değişimlerine,

b) Uzun süreli yüklere,

c) Dinamik yüklere,

ç) Zemin kaymaları ve depremlere ve

d) Su darbesi basınçlarına, 

karşı dayanıklı olur.

(2) Uzun vadede kabul edilebilir azami esneme %8’i aşmaz. 

(3) Ürün standardı, yapısal tasarımla ilgili standartlara uygun olur. 

(4) Hidrantlar dahil bütün vanalar için açık ve kapalı pozisyondaki bütün basınçlar

(KİB, AKİB, ASTB) verilir ve vanalar bu basınçlara karşı dayanıklı olur. Vanalar, verilen AKİB

ve KİB aralıklarında çalışabilecek şekilde olur.

Mekanik şartlar

MADDE 27 – (1) Yüzey dayanımı: İç ve dış yüklere karşı dayanımın test edildiği me-

totlar ürün standardında açıkça belirtilir.

(2) Eksenel dayanım: Küçük çaplı ve uzun, rijit ve yarı rijit borular için, belirli yük

şartlarında esneme momenti ve esneme yükleri ürün standardında verilir. Alternatif olarak,

ürün standartlarında uzunluk/çap oranları verilebilir. Bu bilgi, taşıma, kaldırma ve döşeme aşa-

malarında oluşabilecek problemleri önlemeye yardımcı olur.

Sızdırmazlık

MADDE 28 – (1) Bağlantı aparatları dahil bütün şebeke elemanları, tasarım ömrü bo-

yunca sızdırmazlık sağlayacak şekilde tasarlanır, üretilir ve test edilir.

Bağlantılar

MADDE 29 – (1) Bütün sızdırmazlık malzemeleri ilgili standartlara uygun olur ve bu

durum ürün standardında belirtilir.

(2) Elastik sızdırmaz malzeme kullanılan bağlantıların, izolasyon malzemesinin uzun

vadedeki özellikleri de göz önünde bulundurularak (esneklik, güç, gevşeme, sıcaklığa karşı

duyarlılık gibi) tasarım ömrü boyunca sızdırmaz olması sağlanır. Ayrıca, tasarım ömrü boyunca

bağlantı noktalarının kayması olasılığı da göz önünde bulundurulur.
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(3) Bağlantı ekipmanlarının tipi ürün standardında açıkça belirtilir ve kullanılan ekip-

man tipleri; 

a) Rijit bağlantılar,

b) Ayarlanabilir bağlantılar,

c) Esnek bağlantılar,

olarak sıralanır.

(4) Rijit bağlantılar için gerekli performans ve test bilgileri ürün standardında belirti-

lir.

(5) Ayarlanabilir bağlantılar için gerekli performans ve test bilgileri ürün standardında

belirtilir. Kabul edilebilir açısal esneme değerleri ürün standardında belirtilir ve ürün bu şekilde

imal edilir.

(6) Bağlantı boyunca enine gerilmeye maruz kalan bağlantılar için, birleşik testlerde

(Newton cinsinden) en az 10*DN veya ayrı testlerde en az (Newton cinsinden) 20*DN değeri

rapor edilir. Buna karşın, contanın çap esnemesi, borunun kabul edilebilir azami esnemesini

aşmaz.

(7) Testler tiplere göre ayrı ayrı yapılır. Test edilen çaplar ürün standardında belirtilir

ve bu çaplar bütün çap aralığını kapsar.

(8) Testlerde, üretimden kaynaklı bütün olumsuz koşullar göz önünde bulundurulur

(soket ve contaların maksimum ve minimum çapları ile ovallikleri).

(9) Testlerde uygulanan basınçlar, bütün bağlantı tipleri için en azından ASTB (azami

kabul edilebilir saha test basıncı) değerine eşit olur.

Çap ve et kalınlığı ölçümleri

MADDE 30 – (1) İç çap ölçümü ürün standardında gerekliyse, borunun iki ucuna yakın

noktalarda iç çap ölçümleri yapılır. Her bir kesitte en az iki ölçüm yapılarak ortalama iç çap

hesaplanır.

(2) Dış çap ölçümü ürün standardında gerekliyse, iç çap ölçümlerine benzer şekilde ve

benzer noktalarda ölçümler yapılır veya her bir kesitte borunun çevresi ölçülerek ortalama dış

çap hesaplanır. 

(3) Et kalınlığının ölçümü ürün standardında gerekliyse, malzemenin iki ucuna yakın

noktalarda ölçümler yapılır. Ölçüm yapılan her kesitte, eşit mesafelerde en az dört ölçüm yapılır.

Alternatif olarak, her bir kesitteki en küçük ve en büyük değerler belirlenebilir.

Boru parçasının düzlüğü

MADDE 31 – (1) Boru parçasının düzlüğündeki özürlerin ölçülmesi ürün standardında

gerekliyse ölçüm metodu açıkça belirtilir. Sapmalar, merkez noktasından itibaren boru parçası

uzunluğunun 2/3’ü kadar bir uzunlukta yapılır.

Borunun eksenel dayanım testi

MADDE 32 – (1) Ürün standardında eksenel dayanım testi gerekliyse, esneme testinde;

a) Testlerin kayıt özelliği olan bir makinede yapılması,

b) Test edilecek borunun iki ucundan sabitlenmesi ve 3 veya 4 noktadan uygulanan

yüklerle tek bir çatlamaya kadar test edilmesi,
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c) Gerilmenin, mm cinsinden en az 5*DN kadar olması,

ç) Destek malzemelerinin sadece dikeyde etki etmesi,

hususları dikkate alınır. 

Rijit borularda kırılma testi

MADDE 33 – (1) Ürün standardında kırılma testleri öngörülmüşse, uygunluk testi mi

yoksa azami dayanım testi mi olduğu açıkça belirtilir. Test, borunun tamamına veya bir kısmına

üniform yük uygulanarak gerçekleştirilir. Taşıyıcılar, borunun belirli kesimlerine ayrılabilir.

Test yükü, tüm taşıyıcı uzunluğu boyunca simetrik olarak uygulanır. Yatay stabiliteyi sağlamak

amacıyla test yükünün uygulandığı nokta ayarlanabilir. Belirlenen yükün son üçte birlik kısmı

uygulanırken yük artış hızı sabit olur ve yük uygulama süresi en az 30 sn olur.

Esnek borularda dairesel dayanım testi

MADDE 34 – (1) Ürün standardına göre dayanım testi, deformasyon testi ve/veya nihai

deformasyon testi yapılacaksa, testler yük ve deformasyon kayıt sistemi olan makinelerde ger-

çekleştirilir. Taşıyıcıların düz çelik plakalar olup olmadığı ürün standardında belirtilir. Kısa va-

deli dayanım testleri ve uzun vadeli deformasyon testleri varsa ilgili standartlara göre yapılır.

Basınç testleri

MADDE 35 – (1) Her bir testin tipi ve amacı (basınç dayanım testi veya nihai basınç

dayanım testi) ürün standardında belirtilir. Basınç dayanım testinde uygulanan basınç ürün

standardında açıkça yazılır. Nihai basınç dayanımı, ürün standardında belirtilen

arıza/kırılma/çatlama noktasına kadar uygulanan basınç olarak verilir.

Boru testleri

MADDE 36 – (1) Bir ya da daha fazla borunun tamamı ya da bir kısmına, ürün stan-

dardında belirtilen sürelerle belirli bir hidrostatik basınç uygulanarak yapılır.

(2) Test edilen borular uygun aparatlarla sabitlenir ve içi suyla doldurularak hava boşal-

tılır.

Bağlantı testleri

MADDE 37 – (1) Testler, birbirine bağlanmış iki boru veya boru parçası üzerinde ya-

pılır ve test boyunca borular, ürün standardında verilen şartlara göre bağıl olarak hareket ede-

bilecek şekilde olur.

Fittingler, vanalar ve diğer malzemelerin testleri

MADDE 38 – (1) Kullanım amacına uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla, test

metotları ürün standardında belirtilir.

Ürünlerin montajı

MADDE 39 – (1) Her bir ürün standardı, malzemelerin boyut aralıklarının birbirine

bağlanmaya uygun olup olmadığı bilgisini içerir. Bağlantı sağlanabilen durumlarda bağlantı

şekilleri de açıkça belirtilir.

Etiketleme

MADDE 40 – (1) Etiketleme hususundaki şartlar ürün standardında belirtilir. Her bir

malzeme görünür ve açık bir şekilde etiketlenir. Malzemeyi kesin olarak tanımlayabilmek için

etiket üzerinde en az;

a) EN ön ekli ulusal veya AB standardı numarası (EN ........ şeklinde),
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b) Üretici firma bilgisi ve imal edildiği yer,

c) Üretim tarihi,

ç) Varsa sertifikasyon kuruluşu,

d) Gerekliyse sınıflandırma bilgisi,

e) Gerekliyse içmesuyu uygulamalarına uygunluk,

bilgileri bulunur.

Yapım işleri

MADDE 41 – (1) Kalifikasyonlar: Projenin yönetilmesi ve yapımı sırasında, bu Yö-

netmelikte verilen kalite şartlarının yerine getirilip getirilmediğini muhakeme edebilecek eği-

tilmiş personel çalıştırılır. İşveren tarafından işin teslim edildiği yüklenici firmanın, işin ge-

reklerini yerine getirebilecek nitelikte olmasına dikkat edilir. Gerekli kalifikasyonların sağlan-

dığını kontrol etmek işverenin yükümlülüğündedir.

(2) Yapım ile ilgili kurallar: İnşaat işleri, varsa ilgili standartlara uygun olarak yapılır

ve ilgili standartlarda verilen şartlar yüklenici firma tarafından sağlanır. Buna ek olarak, kul-

lanılacak malzemeler hususunda üretici firmanın direktiflerine de uyulur.

(3) Malzemelerin taşınması ve depolanması: İşlemler sırasında malzemeler hasarlara

karşı korunur. Yükleme, taşıma ve boşaltma sırasında uygun ekipmanlar kullanılır. Borular ta-

şınırken ve depolanırken iki uçları kapatılarak tehlikeli maddelerle temas etmesi engellenir.

Malzemeler toprak, çamur, atıksu ve diğer kirli maddelerle temas ettirilmez. Bu tip temaslardan

kaçınmak mümkün değil ise, borular döşenmeden önce iyice temizlenir. Hasardan koruma, bo-

zulma ve kirlenmeyi önlemek amacıyla üretici firmanın bütün talimatlarına uyulur.

(4) İş sağlığı ve güvenliği: Bütün işler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun

olarak yapılır. Kişisel koruma ekipmanları kullanılır. Bütün personel iş kazaları ile ilgili yasal

düzenlemeler hususunda bilgilendirilir. Çalışma sahalarında acil durum alarmları ve ilkyardım

ekipmanları bulundurulur ve kaza halinde uygun adımlar atılır. Acil durum ekipmanlarının dü-

zenli olarak bakımları yapılır ve güvenilirlikleri test edilir. Arızalı veya iş görmeyen ekipmanlar

sahadan alınır ve yenileriyle değiştirilir. İnşa işlerine başlamadan önce diğer işletmelerin tesis-

lerine dair bütün planlar temin edilir. Gerekli durumlarda güvenlik önlemleri alınır.

(5) İnşaat şartları; 

a) Kazı alanlarında; personeli, diğer insanları, yapıları ve trafik akışını korumak ama-

cıyla gerekli tedbirlerin alınması,

b) Tranşeler dahil bütün kazı mahallerinde çökmelere karşı tedbirler alınması ve kazı

alanlarına giriş çıkış için uygun yerlere merdivenler konulması,

c) İnşa işlerinde diğer yapılara zarar verilmemesi,

ç) Borular ve diğer malzemelerin taşınması ve depolanması sırasında personelin, diğer

insanların ve yapıların güvenliğinin sağlanması,

d) Borular döşenirken ve malzemeler monte edilirken ilgili iş sağlığı ve güvenliği şart-

larının (kesme ve kaynak yapma gibi faaliyetlerde koruyucu elbiseler ve ekipmanlar kullanıl-

ması gibi) sağlandığından emin olunması,

hususları dikkate alınır.
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Tranşeler

MADDE 42 – (1) Tranşeler ve çalışma alanının inşaası: Çalışma alanının boyutları ve

inşa yöntemi, borular ve diğer malzemelerin kolaylıkla döşenmesi ve montajına yetecek kadar

olur. Tranşe boyutlarının ve inşa yönteminin tasarımda planlanan şekilde yapıldığından emin

olunur. İşveren ile anlaşılması durumunda planlanan tranşelerin boyutları değiştirilebilir. Bo-

rular döşenmeden önce, tranşe derinliği, eğimi, genişliği ve zemin durumu dikkatle kontrol

edilir.

(2) Dolgu derinliği: Tranşe tasarımı bütün boruların don derinliğinin altında kalmasına

müsaade edilecek şekilde yapılır ve kazılır. Bu mümkün olmazsa, don olaylarında koruma sağ-

lamak için alternatif tedbirler alınır. Aksi hususunda anlaşma sağlanmadığı müddetçe don de-

rinliği 125 cm kabul edilir.

(3) Yataklama: Boru parçasının ağırlığını üniform olarak taşıyacak şekilde yataklama

yapılır. Boruların ve diğer malzemelerin yataklanması ile ilgili hususlar Ek-2’ye göre yapılır.

(4) Teknik altyapı tesislerinin yol enkesitlerindeki konumları Ek-1’e göre yapılır.

Malzemelerin montajı

MADDE 43 – (1) Normal şartlarda, yeraltında bulunan tesisler ve benzer yapılarla yeni

boru hattı arasında en az 0,40 m açıklık bırakılır.

(2) Borular, diğer boru hatları veya kablolarla paralel olarak döşenecekse, aralarındaki

yatay mesafe 0,40 m’den az olamaz. Sıkışık noktalarda, eğer mümkünse en az 0,20 m açıklık

bırakılır. Her durumda doğrudan temas engellenir. Alınan tedbirlerle ilgili işverenin onayına

başvurulur.

(3) Kablolar ve boruların kesiştiği noktalarda en az 0,20 m dikey açıklık bırakılır. Bu

mümkün değil ise, doğrudan teması önleyecek tedbirler alınır. Doğrudan temas yoluyla itme

ve çekme kuvvetlerinin iletimini engelleyecek tedbirler alınır. Bu tedbirler işverenin onayına

sunulur.

(4) Kazı işleri sırasında diğer yapılar ve yeraltı tesislerine zarar vermemek için tedbirler

alınır. Ayrıca, işveren tarafından istenen özel şartlar yerine getirilir.

(5) Montaj sırasında borular kirlenmelere karşı korunur. Vanalar, fittingler ve diğer mal-

zemelerin montajı sırasında ve yapı bağlantılarında aşırı gerilmelere izin verilmez. 

(6) Gerekirse, zemine oturmayan boruların zemine oturması için önlemler alınır, ancak

bu önlemler boruda aşırı gerilmelere yol açamaz. 

(7) Malzemelerin montajı ile ilgili esaslar Ek-2’ye göre yapılır.

Boru bağlantıları

MADDE 44 – (1) Boru bağlantıları Ek-2’de verilen esaslara uygun olarak yapılır.

(2) İçme suyu ile temas halinde bulunması muhtemel olan boruların geçişini sağlayan

bütün kaydırıcılar ilgili standartlara uygun olur.

Korozyon ve kirlenmelere karşı koruma

MADDE 45 – (1) Risk görülen bölgelerde borular ve diğer malzemeler korozyon ve

kirlenmelere karşı koruma altına alınır. Koruma amacıyla plastik maşon, bitümlü kaplama,

koruyucu bantlar vs. kullanılır. Borular ve diğer malzemeler, riskli bölgelerde gerekirse içten

ve dıştan kaplama yapılarak koruma altına alınır. 
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(2) Test yapılması uygun görüldüğünde, metalik boruların dış yüzeylerine plastik veya

yalıtkan başka malzeme ile kaplama yapıldığında veya metalik borulara katodik koruma sistemi

tasarlandığında, kaplamalar elektriksel olarak uygun cihazlarla test edilip, gerekliyse tamir edilir.

(3) Görsel muayeneden sonra, katodik koruma sağlanan borularda kaplama malzeme-

sinin sürekliliği ve direnci, elektrik arkı oluşturan bir ekipman veya dengi ile test edilir ve test

işleminden sonra dolgu yapılır. Test işleminde uygulanacak olan voltaj, kaplama malzemesinin

tipine ve kalınlığına bağlı olarak yüklenici tarafından belirlenir. Tespit edilen herhangi bir de-

folu bölge olması durumunda defolu kısım düzeltilir ve yeniden test edilir.

(4) Korozyon ve kirlenmelere karşı alınacak koruma tedbirleri Ek-2’de belirtilen esaslar

dikkate alınarak yapılır.

Yataklama ve ana dolgu

MADDE 46 – (1) Boru üzerindeki yük ve gerilme dağılımı ile borunun esnemesi, ya-

taklamanın ve yataklama kapsamında yapılan işlemlerin nasıl yapıldığına bağlıdır. Yataklama

işlemleri, ürün standartları göz önünde bulundurulmak üzere üretici talimatlarına uygun olarak

yapılır.

(2) Yatak malzemesinin seçimi ile ilgili kriterler Ek-2’de verilmiştir. Yataklama işlemi,

Ek-2’de belirtildiği gibi, alt yatak, üst yatak, yan dolgu, başlangıç dolgusu veya yüklenici ta-

rafından uygun görüldüğünde bunların kısmi bileşimi olarak uygulanır.

(3) Dolgu malzemesi ile ilgili olarak belirli bir sıkıştırma oranı isteniyorsa, sıkıştırma

işlemi kademeli olarak Ek-2’de belirtilen esaslar dikkate alınarak yapılır. 

(4) Esnek boruların montajdan sonra esnemesi muhtemeldir ve montajdan sonra belirli

boru kesitleri ve mesafelerde Ek-2’de belirtilen esaslara göre esneme testleri yapılır.

ALTINCI BÖLÜM 

İçme Suyu Temini ve Dağıtım Sistemlerinin İşletme ve Bakımına İlişkin Esaslar

İşletme ve bakım

MADDE 47 – (1) Su dağıtım işlevi ile çevre ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri

en aza indirmek için bütün su dağıtım sistemi, borularda ve diğer malzemelerdeki arızaları ve

kaçakları tespit etmek üzere Ek-3’te belirtilen esaslara göre izlenir ve denetlenir.

(2) Pompalar, vanalar ve elektrikli ekipmanlar gibi ekipmanların rutin bakımları yapılır

ve önleyici tedbirler alınır. İleride yapılacak bakım, değişim ve yeraltı ekipmanlarının uygun

donatılarla iyileştirilmesine dair planlar, varsa ulusal standartlara, yoksa AB standartlarına uy-

gun olur. Ekipman değişiminde verim sınıfının yüksek olması dikkate alınır.

Su yönetiminde kayıp/kaçakların düşürülmesi

MADDE 48 – (1) Su yönetiminde kayıp kaçakların düşürülmesi ile ilgili olarak içme-

suyu şebekesinde meydana gelen kayıpları azaltmaya yönelik çalışmalar, mevcut şebekenin

incelenmesi, hidrolik modellemesi, kontrol edilebilir ve ölçülebilir izole alt bölgelerin (DMA)

oluşturulması, CBS ve SCADA sistemleri yoluyla sürekli izlenmesi, kayıp-kaçakların bölgesel

ve noktasal olarak tespit edilmesi, basınç yönetiminin yapılması, normal abone ve yüksek tü-

ketimli abonelerin sayaçlarının durum tespitinin yapılması işlerini kapsar. Bu kapsamda yapı-

lacak işlere dair detaylar Ek-3’te belirtildiği şekilde yapılır.

12 Ekim 2017 – Sayı : 30208                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



(2) Şebekede su kayıplarının düşürülmesi için yapılacak çalışmalarda, 8/5/2014 tarihli

ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki

Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ile İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su

Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde yer alan usul ve esaslara uyu-

lur.

İçmesuyu altyapı bilgi sistemi 

MADDE 49 – (1) İdareler her türlü coğrafi veri ve bilginin saklandığı, sorgulandığı ve

istenildiğinde sunulduğu içmesuyu altyapı bilgi sistemlerini oluşturur.

(2) İçmesuyu altyapı bilgi sistemi ile ilgili veriler Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bil-

gileri Üretim Yönetmeliğinde belirtilen datum ve koordinat sistemlerine uygun olarak üretilir.

(3) İçmesuyu sistemini oluşturan coğrafi detaylar; sistem bütünündeki sorgulamalara

imkan verecek ilişkisel bir veri modelinde, değişikliklerin takip edilebileceği zamansal şemaya

sahip olarak ve zeminle aplike edildikleri yatay ve düşey konum bilgisiyle içmesuyu altyapı

bilgi sistemine kayıt edilir.

(4) İçmesuyu altyapı bilgi sistemi, içmesuyu sistemindeki değişiklikleri yansıtacak şe-

kilde gerekli veri yedeklemesi yapılarak güncellenir.

(5) İçmesuyu altyapı bilgi sistemindeki veriler gerekmesi halinde ilgili paydaşlarla web

sistemi üzerinden paylaşılabilir nitelikte olur.

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler

Boru hatlarının test edilmesi ve dezenfeksiyon

MADDE 50 – (1) Yeni bir boru döşendiğinde ya da su dağıtım sisteminin bir parçası

genişletildiğinde veya su dağıtım sisteminin bir parçası ya da bir boru değiştirildiğinde, Ek-2’de

belirtilen metotlar kullanılarak basınç testleri gerçekleştirilir ve dağıtım boruları bir dezenfektan

içeren suyla yıkanır.

(2) Dezenfeksiyon amacıyla sadece içmesuyu kullanılır. Yıkama amacıyla getirilen

içme suyunun kirlenmemesine ve yıkama işleminden sonra yıkama suyunun çevreye zarar ver-

meyecek şekilde bertaraf edilmesine özen gösterilir. 

Kalifikasyon ve eğitim

MADDE 51 – (1) Her düzeydeki personele, işlerini güvenle ve yetkin bir biçimde ger-

çekleştirebilmeleri için ilgili mevzuatı ve teknikleri tanıtıcı ve açıklayıcı uygun bir eğitim ve-

rilir. Eğitimler ihtiyaç duyulduğunda periyodik olarak tekrarlanır. İnşaat çalışmalarını yürüten

kurumlar belirli bir iş için özel nitelikler talep edebilir.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ MAYIN FAALİYET MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA 
ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Baş-

kanlığında çalışacak sözleşmeli personelin hizmete alınma, görevlendirme, görevden alınma
şekilleri, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, sözleşme imzalama ve fesih esasları, hak-
ları, nitelikleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, ücret ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığında çalıştırılacak
sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet

Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Sözleşmeli personel olmak için başvuran şahsı,
b) Amir: Personelin hiyerarşik sıralamada bağlı bulunduğu üstleri,
c) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
d) Bildirim süresi: Tarafların kendi istekleri ile sözleşmeyi fesih etme taleplerinin, bir

ay önce bildirilmesini,
e) Daire Başkanı: Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanını,
f) Daire Başkanlığı: Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığını,
g) Değerlendirme: Sözleşmeli personel adayının veya sözleşmeli personelin bilgilerinin

ölçülmesini, görev için uygun olup olmadığının belirlenmesini,
ğ) Değerlendirme Komisyonu: Personel Genel Müdürlüğü tarafından Müsteşar ile ko-

ordine edilerek belirlenen ve Bakan onayı ile teşkil edilen komisyonu,
h) Dil belgesi: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya buna denkliği ÖSYM ta-

rafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarına ilişkin belgeyi,
ı) Disiplin amiri: Bu Yönetmelikte EK-1 ceza cetvelinde sayılı disiplin cezalarını, takdir

ve ödül vermeye yetkili amiri, 
i) Disiplin Kurulu: Millî Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan disiplin kurulunu,
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yö-
netmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde tanımlanan güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırmasını,

k) İcra Komisyonu: Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığına bağlı mayın
ile ilgili Şube Müdürlerini,

l) Kanun: 6586 sayılı Kanunu,
m) MAFAM: Millî Mayın Faaliyet Merkezini,
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n) Mülakat: Sözleşmeli personel adayının göreve uygunluğunun Değerlendirme Ko-
misyonu tarafından görüşme yoluyla değerlendirilmesini,

o) Müsteşar: Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarını,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
p) Pozisyon: Sözleşmeli personelin istihdam edileceği görevi,
r) Sözleşme: Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı ile hizmet akdi ile çalış-

tırılacak şahıslar  arasında yıllık, belli bir süre veya proje için yapılacak hizmet sözleşmesini,
s) Sözleşmeli personel: Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığında, 6586 sa-

yılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında, bu Yönetmelik hükümlerine göre çalıştırılmak üzere
kendileri ile sözleşme yapılan personeli,

ş) Uygulamalı/sözlü sınav: Sözleşmeli personel adayının, görevin gerektirdiği meslekî
becerilerinin uygulamalı ve/veya sözlü olarak değerlendirilmesini,

t) Yabancı Dil Puanı: İngilizce dilinde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS)
alınan puanı veya diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM tarafından kabul edilen
(YDS) dengi puanı, 

u) Yazılı sınav: Sözleşmeli personel adayının, görevin gerektirdiği meslekî becerilerinin
yazılı sınavla değerlendirilmesini,

ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
v) Yüksek Disiplin Kurulu: Millî Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan yüksek di-

siplin kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşgücü İhtiyacının Tespiti

İşgücü ihtiyacının tespiti ve planlanması
MADDE 4 − (1) İcra Komisyonunca insan kaynakları politikasına uygun şekilde, her

yıl işgücü ihtiyacı tespiti yapılır ve bir programa bağlanarak Bakan onayı ile yürürlüğe konulur.
Yıl içerisinde ortaya çıkacak acil ihtiyaçlar, Bakan onayı ile karşılanır.

(2) MAFAM Dairesi Başkanlığı tarafından hizmetlerin etkin ve kesintisiz yürütülmesi
amacıyla birimlerde ihtiyaç duyulan işgücü ve bunların unvanlara göre dağılımının tespiti için,
işgücü analizleri ve görev tanımları yapılarak norm pozisyonlar belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel Alımı

İstihdam şekli
MADDE 5 − (1) MAFAM Dairesi Başkanlığı ihtiyacı için alınacak sözleşmeli perso-

nel, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli
personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda
hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.

Sözleşmeli personel olarak alınacaklarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklarda aranacak genel şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş dahi olsa; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış, ertelenmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geriye bıra-
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kılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu dü-
zenin işleyişine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah-
tecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suç-
lardan, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından mahkûm olma-
mak.

ç) 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (f) ve (g) bentlerinde tanımlanan esaslar kapsamındaki güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması olumlu sonuçlanmak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlik yükümlülüğü bulunmamak veya
askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak, tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa geçiril-
miş olmak.

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak.
f) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası veya mah-

keme kararı ile işten çıkarılmış olmamak.
g) İstenilen görevde, ilanda belirtilen öğrenim şartını haiz olmak.
ğ) Pozisyon için ilanda belirtilen diğer özel şartları taşımak.
h) Değerlendirme Komisyonunca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
(2) Sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklarda aranacak özel şartlar:
a) EOD3 (Explosive Ordnance Disposal/ Patlamamış Mühimmatı Zararsız Hale Getirme)

Uzmanı olarak alınacak sözleşmeli personel için, EOD3 sertifikasına sahip olmak,
b) Emekli Subay/Astsubay/Uzman Çavuş için, mayın arama, tarama ve imha görevle-

rinde çalışmış olmak. Ayrıca, Emekli Subay ve Astsubaylar için Tim Komutanlığı yapmış ol-
mak,

c) Sahada en az beş yıl fiilen çalışmış olmak,
ç) YDS veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınav-

larından en az (60) puan almak,
d) Pozisyondaki görevi için ilanda belirtilen sağlık niteliklerini taşımak ve çok tehlikeli

sınıfta yer alan işe uygun oldukları belirten sağlık raporu almak.
İlan
MADDE 7 – (1) Sözleşmeli personel alımı için Personel Genel Müdürlüğü tarafından

Bakanlık ve/veya MAFAM Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yapılacak ilan ile aşağıdaki
bilgiler duyurulur:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarının; türü, yeri, süresi, unvanı ve sayısı.
b) Adaylarda aranacak şartlar.
c) Başvuru için gerekli belge, bilgi ve beyanlar.
ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri.
d) Başvuru yeri.
e) Sınav konuları.
f) Değerlendirmenin yapılış şekli, puanlama yöntemi, yeri ve zamanı. 
Başvuru şekli ve yeri
MADDE 8 – (1) Başvuru şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen şekilde,

belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde, internet erişimi üzerinden başvuru formu kul-
lanılarak yapılabilir. Postadaki gecikmeler veya çeşitli nedenlerle ilanda belirtilen tarih ve saate
kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
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Belgelerin incelenmesi
MADDE 9 – (1) Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları

ve adaylardan istenilen belgeler Personel Genel Müdürlüğünce belirlenecek Değerlendirme
Komisyonu tarafından incelenir. Getirdikleri belgelerden aday olmaya engel durumları olduğu
anlaşılanların başvuruları kabul edilmez ve bu durum kendilerine gerekçesi ile birlikte e-posta
ile bildirilir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Gerçeğe aykırı belge ve bilgi verdiği sonradan tespit edilen adayların, başvuruları
iptal edilir.

Sınav ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Sınav ve değerlendirme, MAFAM Dairesi Başkanlığında sözleşmeli

personel olarak istihdam edileceklerin görev konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kav-
rayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davra-
nışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel
yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını değerlendirmek maksadıyla yapılan, ya-
zılı ve/veya uygulamalı sınavı ve/veya mülakatı kapsar.

(2) Sözleşmeli personel alımı ile ilgili ilan süreleri, değerlendirmeye ilişkin usul, esaslar
ve değerlendirmelere katılacak adaylarda aranılacak şartlar ve uygulanacak değerlendirme
şekli, MAFAM Dairesi Başkanlığı ile koordine edilerek Personel Genel Müdürlüğü tarafından
belirlenir ve ilanda duyurulur.

Değerlendirme komisyonu
MADDE 11 – (1) Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştiril-

mesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan teşkil
edilecek değerlendirme komisyonu sorumludur.

(2) Değerlendirme Komisyonu; Milli Savunma Bakanlığının atamaya yetkili amirinin
veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöne-
ticisi ve ikisi MAFAM Dairesi Başkanlığından olmak üzere atamaya yetkili amir tarafından
görevlendirilecek üç üye ile birlikte toplam beş kişiden teşekkül eder.

(3) Değerlendirme Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri, Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.
(5) Değerlendirme Komisyonu, onay belgesinde asil ve yedek üyeler birlikte belirlenir. 
(6) Komisyonun başkan ve üyeleri; kendilerinin, aralarında evlilik bağı kalksa dahi eş-

lerinin, kendileri veya eşlerinin altsoy ve üstsoylarının, kendileri ile arasında evlatlık bağı bu-
lunanların, üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa
dahi kayın hısımlığı bulunanlar ile nişanlılarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Ko-
misyon başkan ve üyelerinin katıldığı sözleşmeli personel değerlendirmesine, bu bentte sayı-
lanların katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler komisyon üyeliğinden çıkartılır
ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(7) Heyeti teşkil eden personelden birinin, herhangi bir sebeple heyetteki görevini yerine
getiremeyecek olması durumunda yerine, komisyon başkanınca yedek üyelerden biri değer-
lendirme komisyonu onay belgesinde belirtilen sıraya uygun olarak görevlendirilir.

Değerlendirmenin yapılması
MADDE 12 – (1) Değerlendirme Komisyonu; başvuru yapan adayların belgelerinin

uygunluğunu, ilanda yer alan esaslara göre değerlendirir. 
(2) Değerlendirmede; adayların 8 inci maddedeki genel şartlara uygunluğu da kontrol

edilir. Belgeler üzerinden yapılan değerlendirmeye göre yazılı veya uygulamalı sınava girmesi
uygun görülenlere, başvurularının uygun bulunduğu Bakanlık ve/veya MAFAM Dairesi Baş-
kanlığının internet sitesinden duyurulur.
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(3) Değerlendirme Komisyonu, ilanda belirtilen yazılı veya uygulamalı değerlendirme
sınavını yapar ve sınavda 100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alanları mülakat için davet eder.
Yazılı veya uygulamalı sınavlarda alınan puanın yüzde yetmişi ile mülakatta alınan puanın
yüzde otuzunun toplamı, genel başarı puanı olarak hesaplanır.

(4) Yazılı ve uygulamalı sınavlar, istihdam edilecek pozisyonun görevleri dikkate alı-
narak ilanda belirtilen konulardan yapılır. 

(5) Değerlendirmede, yazılı veya uygulamalı sınavlarda kopya çekenler, çekmeye te-
şebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenerek başarısız sa-
yılırlar ve tekrar müracaatta bulunamazlar.

(6) Değerlendirme Komisyonu, değerlendirme sonuçlarını bir tutanakla tespit eder. De-
ğerlendirme sonucunda adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Puanları eşit olan
adaylardan, istihdam edileceği göreve yönelik görev tecrübesi fazla olan aday üst sırada yer
alır. Yapılan değerlendirme sonucunda Değerlendirme Komisyonu tarafından, 100 üzerinden
70 ve üzerinde puan alan adaylar arasından istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı kadar
asil ve asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir.

Değerlendirme sonuçlarının duyurulması
MADDE 13 – (1) Değerlendirme sonuçları, giriş sınavı duyurusunda belirtilen yön-

temler ile tebliğ edilir. İlanda belirtilen hususlarla ilgili ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
(2) Yapılacak ilanda; sözleşmeli personel olmaya hak kazananlara, sözleşme için gerekli

olan belgelerin neler olduğu, nereye, ne kadar süre içerisinde başvurmaları gerektiği duyurulur
ve sözleşme yapmak için davet edilirler.

(3) Kanuni bir mazereti olmaksızın ilanda belirtilen süre içerisinde sözleşme yapmak
için başvurmayanlar veya istenilen belgeleri ibraz etmeyen adaylar ile sözleşme yapılmaz. Bun-
ların yerlerine yedek listede yer alan adaylar, başarı sırasına göre davet edilir.

(4) Yedek listede yer alan adayların sözleşmeye davet edilme hakları, ilan tarihini takip
eden on iki ayı geçmemek üzere bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir. Daha sonraki söz-
leşmeli personel değerlendirmeleri için herhangi bir hak veya öncelik teşkil etmez.

Değerlendirme sonuçlarına itiraz
MADDE 14 – (1) Adaylar, değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren üç

iş günü içinde Değerlendirme Komisyonuna yazılı başvuruda bulunarak, değerlendirme so-
nuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, bu sürenin bitiminden itibaren, en fazla 10 gün içinde De-
ğerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır. 

(2) Değerlendirme Komisyonu tarafından verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde
verilmeyen dilekçeler, dikkate alınmaz. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak ve e-posta ile bildi-
rilir.

Atama ve sözleşme imzalamaya yetkili merciler
MADDE 15 − (1) Sözleşmeli personelin ataması Bakan veya Müsteşar tarafından ya-

pılır.
(2) Personel ile hizmet sözleşmesi imzalamaya MAFAM Dairesi Başkanı yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşe Başlama ve Deneme Süresi

Sözleşmeli personelin işe başlaması
MADDE 16 – (1) Değerlendirmede başarı gösteren adaylar ile sözleşme imzalamaya

yetkili makam arasında, Bakanın onayının alınmasını müteakip sözleşme imzalanır.
(2) Adaylardan sözleşme öncesi aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve Adres beyanı.
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b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, yabancı eğitim kurum-
larından mezun olunması hâlinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya
onaylı sureti.

c) En geç altı ay önce çekilmiş vesikalık fotoğraf. (fotoğrafın miktar ve özelliklerine
ilişkin detaylar ilanda belirtilecektir)

ç) Erkek adaylar için, askerlik yükümlülüğünün bulunmadığına veya askerlik görevini
yaptığına, askerliğinin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan.

d) İstihdam edilecekleri görevlerin gerektirdiği sağlık şartlarına haiz olduğuna ilişkin
yazılı beyan.

e) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanunu ve 10/8/1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak dol-
durulmuş mal bildirimi.

f) İlgili pozisyon unvanı için MAFAM Dairesi Başkanlığınca belirlenen özel şartlarla
ilgili belgelerin aslı veya Kurum veya Noter tasdikli fotokopisi.

g) Varsa Sosyal Güvenlik Kurumu sicil numarası ve önceki işyerinden verilen çalışma
belgesi.

(3) Göreve başlama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli
bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz.

(4) Adaylar tarafından sunulan belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.
Adayların kimlik ve adres bilgilerine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşım Sistemi
aracılığıyla araştırılır. Adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanlarının doğruluğu
ise yetkili adli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit edilir. İnceleme sonucunda tespit
edilen noksanlıkların tamamlanması için on beş gün süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini
tamamlamayanlar veya sunulan belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılan adaylar
ile sözleşme yapılmaz.

(5) Değerlendirmede başarı gösteren adaylardan, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, değerlendirmesi geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz.
Şayet sözleşme yapılmış ise feshedilir.

(6) Değerlendirmede başarı gösteren ancak zamanında mazeretsiz olarak müracaatta
bulunmayan, belgelerini tamamlayamayan veya sundukları belgelerden istihdama engel du-
rumları olduğu anlaşılan adayın yerine, sıralamaya göre en yüksek puan alan yedek adaydan
başlanarak yeterli sayıda yedek aday sözleşme yapılmak üzere davet edilir.

(7) Personel Genel Müdürlüğü tarafından, asıl ve yedek adaylar hakkında, ilgili kurum-
lar vasıtasıyla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılır.

(8) Arşiv ve güvenlik soruşturması sonuçları olumsuz gelen adaylarla sözleşme imza-
lanmaz ve bu durum adaylara bildirilir. Söz konusu adayların yerine güvenlik soruşturması ve
arşiv araştırması müspet olan yedek listedeki adaylar sözleşme için davet edilir.

(9) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılan personelin sözleş-
meleri iptal edilir. Haklarında, gerekli ise suç duyurusunda bulunulur. Bu nedenle sözleşmesi
fesih edilen personele iş sonu tazminatı ödenmez ve bu personelin yerine yedek listedeki aday-
lardan sözleşme için aday davet edilir.

Deneme ve sözleşme süresi
MADDE 17 – (1) Deneme süresi, atanan personelin, atandığı pozisyonun gerektirdiği

görev ve sorumlulukları gereğince yerine getirip getiremediğine karar vermek için uygulanan
süre olup, dört aydır.
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(2) Personel ile dört aylık deneme sözleşmesi imzalanır. Deneme süresi içinde sözleş-
meli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, yaratıcılığı, girişimciliği, çalışma disiplini,
gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri, belirlenen bir dönem sonunda sözleş-
meli personelin bağlı olduğu birim amirlerince düzenlenecek bir personel değerlendirme formu,
silsile yolu ile puan esasına göre doldurularak belirlenir. Nihai değerlendirme, deneme süresinin
sonunda yapılarak, ilgili şube müdürünün teklifi ile MAFAM Dairesi Başkanı tarafından de-
neme sürecinin başarı ile tamamlandığı onaylanır.

(3) Deneme süresi içinde taraflar, sözleşmeyi bildirim süresine gerek kalmaksızın ve
tazminatsız feshedebilir. Sözleşmeli personelin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları
saklıdır.

(4) Deneme süresi içinde personelin değerlendirmesi;
a) Yapılan işin miktarının değerlendirilmesi (0-20) puan,
b) Yapılan işin kalitesinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
c) Yapılan işin tamamlanma süresinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
ç) Personelin göreve ilişkin niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
d) Personelin kişisel niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,
esas alınarak yapılır ve buna göre 100 puan üzerinden 70 puanın altında alanlar başa-

rısız, 70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır.
(5) Dördüncü fıkrada yer alan değerlendirme sonucunda, başarısız olanların sözleşme-

leri fesih edilir. Deneme süresi sonunda atandığı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve özel şart-
larını taşıdığına karar verilen personelin müteakip sözleşmesi cari yılsonuna kadar yapılır.

(6) Milli Savunma Bakanlığı ve aday arasında bir sözleşme yapılır. Sözleşme, bir tanesi
personelde ve iki tanesi MAFAM Dairesi Başkanlığında kalmak üzere üç nüsha olarak düzen-
lenir. Sözleşmeler, tarafların görev, hak, sorumluluk ve yükümlülüklerinden başka aşağıdaki
hususları da kapsar:

a) Tarafların tanımı.
b) Pozisyonun tanımı.
c) Görevin yapılacağı yeri.
ç) Deneme süresi.
d) Sözleşme süresi (deneme süresi dâhildir).
e) Bildirim süresi.
f) Ücretin miktarı ve ödeme şekli.
g) İlgili hizmet birimi tarafından gerekli görülen özel şartlar.
ğ) Çalışma günleri ve saatleri.
h) Sözleşmede yer almayan hususlarda bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygula-

nacağı.
ı) Sözleşmenin yapıldığı yer ve gün.
i) Tarafların imzası.
(7) Sözleşmede yer alacak diğer hususlar MAFAM Dairesi Başkanlığı tarafından be-

lirlenir.
(8) Sözleşmenin uygulama süresi, sözleşmede belirtilen süredir.
(9) Hizmet sözleşmesinin gerektirdiği damga vergisi dahil her türlü giderler Kurum ta-

rafından karşılanır.
Çalışma saatleri
MADDE 18 – (1) MAFAM Dairesi Başkanlığı personeli için geçerli olan çalışma gün-

leri ve mesai saatleri, sözleşmeli personel için de aynen uygulanır.
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(2) Belli bir proje için görevlendirilen sözleşmeli personel, idare tarafından belirlenen
çalışma saatlerine veya yüklenici firmanın çalışma saatlerine uygun olarak çalışır.

(3) Belirli bir sürede bitirilmesi gereken projeler ve işler söz konusu olduğunda, söz-
leşmeli personel normal çalışma saatleri dışında da çalıştırılabilir. Sözleşmeli personele, çalışma
saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları her sekiz saatlik çalışma için bir gün ücretli
izin verilir.

İzinler
MADDE 19 – (1) Belli bir proje için istihdam edilenler hariç olmak üzere sözleşmeli

personelin izin hakları şunlardır:
a) Yıllık izin,
b) Mazeret izni,
c) Hastalık izni.
(2) Her amir, personelinin izin ve rapor durumunu takip eder. İzin süresinin bitiminde,

belgeli mazeret göstermeden görevine dönmeyen sözleşmeli personelin sözleşmeleri feshedilir.
İzin ile ilgili hükümlere aykırı hareket edenler hakkında yönetmeliğin ve sözleşmenin ilgili
hükümleri uygulanır.

(3) Belli bir proje için işe alınan sözleşmeli personele verilebilecek izinler sözleşme-
sinde belirtilir.

Yıllık izin
MADDE 20 – (1) Sözleşmeli personelden; Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmek

suretiyle, hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olanlara yirmi gün, hizmet süresi 10 yıldan
fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

(2) Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım
kısım kullanılabilir. Sözleşmeli personelin ilgili yıl içinde kullanılmayan yıllık izinleri bir son-
raki yıla devredilemez. Kullanılmayan bu izinler karşılığı kendilerine herhangi bir ödeme ya-
pılmaz.

(3) Kendileriyle ilk kez sözleşme yapılan personelin, yıllık izne hak kazanabilmeleri
için MAFAM Dairesi Başkanlığında deneme süresi dâhil en az bir yıl çalışması gerekir.

(4) Yıllık izin kullanan sözleşmeli personel, kendisine ulaşılmasını sağlayacak iletişim
bilgilerini, yazılı olarak bağlı olduğu ilk amirine bildirir. Gerek görülmesi halinde izin veren
amiri tarafından göreve çağrılabilir. Bu durumda sözleşmeli personel, belge ile ispat edilen zo-
runlu haller dışında göreve dönmek zorundadır.

(5) Sözleşmeli personelin yıllık izinleri, ilk amirleri tarafından verilir. 
(6) Yıllık izinler, sözleşme dönemi içerisinde kullanılır. 
Mazeret izni
MADDE 21 – (1) Sözleşmeli personele, isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde

iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya
kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

Hastalık izni ve ücretsiz izin
MADDE 22 – (1) Sözleşmeli personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar

için ücretli hastalık izni verilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici
iş göremezlik tazminatı, ilgilinin ücretinden düşülür.

(2) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz ka-
lan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.
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Doğum ve süt izni
MADDE 23 – (1) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra

sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik
halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum ta-
rihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen
sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu
durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum
sonrası izin süresine eklenir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici
iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür. 

(2) Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam
bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

Görevlendirme
MADDE 24 – (1) Sözleşmeli personelin MAFAM Dairesi Başkanlığı faaliyetleri kap-

samında çalışması esastır. Sözleşmeli personel, gerektiğinde görev yeri dışında, yurt içinde
veya yurt dışında MAFAM Dairesi Başkanı tarafından geçici olarak görevlendirilebilir.

(2) Belli bir proje kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, ilgili projenin
iptal olması veya planlanan süreden daha kısa sürede bitmesi ile oluşan durumda, ilgili perso-
nele ait sözleşmenin feshine MAFAM Dairesi Başkanı yetkilidir.

Devir, teslim ve ilişik kesme
MADDE 25 – (1) Sözleşmeli personel, devir teslim işlemi yapılmadan görevini terk

edemez. Başka bir yerde görevlendirilen veya görevinden ayrılan sözleşmeli personel, zimme-
tinde bulunan para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç, gereç ve benzerlerini,
devir teslim tutanağı ile devretmek zorundadır. Görevinden ayrılan yahut sözleşmesi fesih edi-
len sözleşmeli personelin devir teslim yapmasının mümkün olmadığı durumlarda; teşkil edile-
cek bir sayım heyeti marifetiyle zimmetinde bulunan para ve para hükmündeki değerler, resmi
belgeler, araç, gereç ve benzerleri sayıma tabi tutulacaktır. Kendi kusuru ile devir teslim işlemi
yapılmadan görevinden ayrılan personelin hukuki sorumluluğu saklı kalacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödevler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Sadakat
MADDE 26 – (1) Sözleşmeli personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunla-

rına sadakatle bağlı kalmak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle uygulamak zorun-
dadır.

Tarafsızlık ve Devlete bağlılık
MADDE 27 – (1) Sözleşmeli personel, siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi

parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamaz; görevini
yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapamaz;
hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere ka-
tılamaz.

(2) Sözleşmeli personel, her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetin-
dedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, ülkenin bağımsızlığını ve
bütünlüğünü bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faali-
yette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle
veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.
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MAFAM Dairesi Başkanlığının yararlarını koruma ve şahsî sorumluluk
MADDE 28 – (1) Sözleşmeli personel görevini dikkat ve itina ile zamanında yerine

getirmek ve kendisine teslim edilen Devlet malını iyi kullanmak, korumak ve her an hizmete
hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

(2) Sözleşmeli personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği nedeniyle Devletin za-
rara uğratılması halinde bu zararın, ilgili sözleşmeli personel tarafından rayiç bedel üzerinden
tazmini esastır.

Davranış ve işbirliği
MADDE 29 – (1) Sözleşmeli personel resmi sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık

olduğunu, hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek ve işbirliği içinde çalışmak
zorundadır.

(2) Mevzuata aykırı işlemlerden veya sebebiyet verenlerden haberi olan sözleşmeli per-
sonel, durumu bağlı bulunduğu amirlere bildirmekle yükümlüdür.

(3) Sözleşmeli personelin kılık-kıyafetine ilişkin hususlar MAFAM Dairesi Başkanlığı
tarafından yayımlanacak talimat ile belirlenir.

(4) Sözleşmeli personelin, işyerine alkol ve uyuşturucu alarak gelmesi, bunları ve diğer
yasaklanmış maddeleri işyerine sokması, işyerinde kumar oynaması, oynatması yasaktır.

(5) Sözleşmeli personel, iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri güvenliği ve emniyeti konu-
larına özen göstermek, bunlara yasal düzenlemelerin emrettiği şekilde uymak, tehlike arz eden
bir durumla karşılaştığında amirlerini ve arkadaşlarını derhal haberdar etmek zorundadır.

Müracaat ve şikâyet
MADDE 30 – (1) Sözleşmeli personel, MAFAM Dairesi Başkanlığı ile ilgili resmî ve

şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına, kendilerine uygulanan idarî işlemlerden dolayı şikâyet
hakkına sahiptir. Müracaat ve şikâyetler, söz veya yazı ile şikâyet edilen amir dışında, en yakın
amirden başlayarak hiyerarşik sıra ile yapılır.

Şahsi dosya ve kimlik belgesi
MADDE 31 – (1) Sözleşmeli personel hakkında MAFAM Dairesi Başkanlığı tarafından

şahsi dosya tutulur. Şahsi dosyalarına, personel bilgileri ve mal beyannameleri ile personele
ilişkin diğer bilgi ve belgeler konur.

(2) Sözleşmeli personele MAFAM Dairesi Başkanlığında görev yaptığını gösterir fo-
toğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi verilir. MAFAM Dairesi Başkanlığından ayrılan sözleşmeli
personel kimlik belgesini iade etmek zorundadır.

(3) Sözleşmeli personelden kimlik belgesini kaybedenler, durumu ilk amirine ve Millî
Savunma Bakanlığı Karargâh Emniyet Subaylığına derhal bildirmek zorundadır.

Görev ve sorumluluk
MADDE 32 – (1) Sözleşmeli personel, belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz ola-

rak yapmak veya yapılmasını sağlamak ve işlerin takip, kontrol ve sonuçlandırılmasından gö-
revli ve sorumlu olup, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri ile sözleşmelerinde belir-
tilen şartlara uymakla yükümlüdür. Sözleşmeli personel, MAFAM Dairesi Başkanlığınca ken-
disine tebliğ edilen çalışma prensipleri ile göreve yönelik talimat ve emirlere uymaktan so-
rumludur.

(2) Mevzuatta hüküm bulunmayan veya bir talimatı olmayan hallerde görevinin ifasında
tereddüde düşen sözleşmeli personel, ilk amirine başvurur. İş, başvurmaya imkân vermeyecek
kadar ivedi ise, kendiliğinden gerekli tedbiri almak ve durumu ilk fırsatta amirlerine bildirmek
zorundadır. Bu durumda, verilen karar ve uygulama sonuçlarından sorumludur.

(3) İki veya daha fazla sözleşmeli personelin birlikte görev yapmaları halinde, yetkili
ve sorumlu olan personeli, görevi veren amir tayin eder.
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(4) Sözleşmeli personel, sözleşmesinde yazan görevleri, ilk ve sıralı amirinden aldığı
emirleri yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmeli personel, amirinden aldığı emri, ilgili mev-
zuat hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak,
amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir. Bu takdirde so-
rumluluk emri verene aittir.

(5) Konusu suç olan emir yerine getirilmez ve yerine getiren personel sorumlu olur.
(6) Sözleşmeli personel, amirinden aldığı emri, konusu suç olmadığı halde yanlış tak-

dirle suç sayar ve emri yürütmezse, amir gecikmenin zarar getirebileceği hallerde, hizmetin
diğer bir görevli tarafından yapılmasını sağlar veya gerekirse kendisi yapar. Bu durumda emri
yerine getirmeyen personel hakkında sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır.

Mal bildirimi
MADDE 33 – (1) Sözleşmeli personel kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarına ait

taşınır ve taşınmaz malları ile alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Kanun hükümleri uya-
rınca mal bildiriminde bulunur.

İkamet ve adres bildirme 
MADDE 34 – (1) Personelin, daimi adresini ve e-posta adresini bildirmesi zorunludur.
(2) Personel, resmî tatillerde ve izinlerde yetkili amire yazılı bilgi vermek suretiyle gö-

revli olduğu il hudutlarını terk edebilir. Personel, resmî tatillerde ve izinlerde yetkili amire
yazılı bilgi vermeksizin görevli olduğu il hudutlarını terk eder ise uyarı cezası ile cezalandırı-
lır.

(3) Sürekli ve geçici adres değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde MAFAM Dairesi
Başkanlığına bildirilir.

(4) Adres değişikliklerini bildirmeyen sözleşmeli personelin daha önce MAFAM Dairesi
Başkanlığına vermiş olduğu adreslere ve e-posta adresine yapılacak tebligat, kendisine yapılmış
sayılır.

Değişikliklerin bildirilmesi
MADDE 35 – (1) Sözleşmeli personel, medenî halindeki değişiklikler ile öğrenim ve

kimlik bilgilerindeki değişiklikleri, MAFAM Dairesi Başkanlığına bir hafta içerisinde bildirmek
zorundadır. Bu bildirim, gerektiğinde ilgili belgelerin asılları veya tasdikli suretleri eklenerek
yapılır. 

Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi
MADDE 36 – (1) Sözleşmeli personel, görevi ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri,

yetki verilen mahaller dışına çıkaramaz, amaçları dışında ve hususi işlerinde kullanamaz.
(2) Sözleşmeli personel, görevi gereği kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve

gereçleri görevi sona erdiği zaman iade etmek zorundadır. Bu zorunluluk, sözleşmeli personelin
mirasçılarını da kapsar.

Hediye alma, menfaat sağlama yasağı
MADDE 37 – (1) Sözleşmeli personelin, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye

istemesi ve görevi sırasında olmasa dahi MAFAM Dairesi Başkanlığı ile ilişkileri olan iş sa-
hiplerinden hediye kabul etmesi veya borç para istemesi ve alması, bunların kefilliğini kabul
etmesi yasaktır.

Basına bilgi veya demeç verme yasağı
MADDE 38 – (1) Sözleşmeli personel:
a) Basına veya haber ajanslarına görevi ve kurumu ile ilgili bilgi veya demeç veremez,

bildiri yayınlayamaz.
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b) Görevi veya MAFAM Dairesi Başkanlığı hizmetleriyle ilgili olarak öğrendiği bilgi-
leri, görevinden ayrılmış olsa dahi açıklayamaz.

c) MAFAM Dairesi Başkanlığı hizmetleri veya medya araçları için derlenen bilgi, haber,
doküman ve yayın materyalini hiçbir kişi ve kuruluşa veremez ve açıklayamaz.

(2) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetleri konusundaki gelişmeler hakkında
kamuoyuna ve ihtiyaç duyulan yerlere bilgi, belge veya demeç verilmesi gibi hususlar MAFAM
Dairesi Başkanlığının iznine bağlıdır. Gizli bilgilerin açıklanması için yazılı izin şarttır.

Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı
MADDE 39 – (1) Sözleşmeli personel, toplu olarak söz ve yazı ile müracaat ve şikâ-

yette bulunamaz. MAFAM Dairesi Başkanlığı hizmetlerini aksatacak şekilde kasıtlı olarak bir-
likte görevden çekilemez, aktif veya pasif direnişe geçemez, işi yavaşlatamaz.

(2) Sözleşmeli personel, MAFAM Dairesi Başkanlığı içinde izinsiz gösteri ve toplantı
düzenleyemez, gösteri yapamaz, afiş ve pankart asamaz, izinsiz düzenlenen toplantı ve göste-
rilere katılamaz. Görevine gitmemezlik edemez, MAFAM Dairesi Başkanlığının tarafsızlığını
veya itibarını zedeleyecek toplantı ve gösterilere katılamaz.

Grev yasağı
MADDE 40 – (1) Sözleşmeli personel, grev kararı veremez, grev düzenleyemez, ilan

edemez, herhangi bir greve ya da grev girişimine katılamaz, grevi destekleyemez ve teşvik
edemez.

(2) Sözleşmeli personel, ülke ve MAFAM Dairesi Başkanlığı yönetimini kötüleyici ma-
hiyette e-posta, SMS ve faks göndermek, medya araçlarından yayın yapmak, pankart dolaştır-
mak, broşür ve el ilanı dağıtmak veya yapıştırmak gibi toplu ya da ferdî hiç bir eylemde bulu-
namaz.

(3) Sözleşmeli personelin, hizmetlerini aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte görevden
çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri, hizmetlerinin yavaşlatılması veya aksatılması so-
nucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları, toplu olarak söz ve yazı ile müracaat
ve şikâyetleri yasaktır.

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı ve istisnalar
MADDE 41 – (1) Sözleşmeli personel, kazanç getirici başka bir iş yapamaz, resmi

veya özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz, serbest
olarak sanat ve mesleklerini icra edemez.

(2) Sözleşmeli personel, MAFAM Dairesi Başkanlığınca yürütülen ihalelerde yüklenici
statüsünde aday olan veya olabilecek şirketlere ortak olamaz, bu şirketlerde görev alamaz ve
bu şirketlerden gelir sağlayabilecek doğrudan veya dolaylı ilişkiye giremez.

(3) Sözleşmeli personelin üyesi olduğu yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile ka-
nunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri ve özel kanun-
larda belirtilen görevler, bu yasaklamanın dışındadır.

(4) Sözleşmeli personelin eşi, reşit olanlar dâhil çocukları ile ikinci dereceye kadar kan
ve sıhrî hısımları, sözleşmeli personelin görevi süresince ikinci fıkrada belirtilen yasaklara ta-
bidir.

(5) Sözleşmeli personelin, esas görevlerini aksatmamak şartıyla, başka iş ve hizmet ya-
sağının istisnaları şunlardır:

a) MAFAM Dairesi Başkanlığınca açılacak kurslarda öğretmenlik yapmak,
b) Resmî merciler tarafından verilen bilirkişilik ve hakemlik görevini yapmak,
c) İstihdam niteliğinde olmamak kaydıyla, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sa-

nat Eserleri Kanunu çerçevesinde meydana getirdikleri roman, makale, fıkra, resim, karikatür
ve benzeri eserlerini kitap, dergi ve gazetelerde yayımlamak, sergilemek.
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Bilgileri açıklama ve kullanma yasağı
MADDE 42 – (1) Sözleşmeli personel, görev ve sorumluluk alanlarına giren konular

ve kamu hizmetleri ile ilgili bilgileri görevinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamaz ve yapılan
çalışmaları kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz.

(2) Sözleşmeli personel, Türkiye Cumhuriyetinin ilgili mevzuatına ve MAFAM Dairesi
Başkanlığı tarafından belirlenen talimat ve emirlere riayet eder.

ALTINCI BÖLÜM
Mali ve Sosyal Haklar

Sosyal güvenlik
MADDE 43 – (1) Sözleşmeli personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigor-

talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kap-
samında sigortalı sayılır.

Sosyal haklar
MADDE 44 – (1) Sözleşmeli personel, bedelini ödemek şartıyla statüsüne uygun olan,

Bakanlığın eğitim ve dinlenme tesislerinden, yemek ve diğer sosyal imkânlarından yararlan-
dırılır. 

Sözleşmeli personel ücreti
MADDE 45 – (1) Sözleşmeli personele ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli

Millî Savunma Uzmanına yasal kesintiler düşüldükten sonra ödenen aylık net tutarın bir yıllık
toplamının on iki aylık ortalamasının yüzde yüz ellisini aşmamak üzere Bakan tarafından tespit
edilir. Sözleşmeli personel, atama emrinin tebliğ edilerek göreve katılış işlemlerinin tamam-
lanmasını müteakip ücret hakkı kazanır.

(2) Ücret, her ayın 15’inde peşin ödenir. Ay içinde göreve başlayan sözleşmeli perso-
nelin ücretleri gün hesabı ile bir sonraki aybaşında ödenir. Günlük ücret, aylık sözleşme ücre-
tinin toplamının 30’a bölünmesi suretiyle hesaplanır. MAFAM Dairesi Başkanlığınca maaş
mutemetliğine bildirilen aylık çalışma günü kadar ödeme yapılır.

(3) Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlan-
ması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, çalışılmayan sürelere ait
ödemeler doğrudan geri alınır.

Yolluk giderleri ve gündelikler
MADDE 46 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak görevlendirilen sözleşmeli personele,

gündelik ve yol giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde sap-
tanan süreyi ve birinci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere
sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez.

Tedavi, ölüm ve cenaze giderleri
MADDE 47 – (1) Sözleşmeli personelin tedavi giderleri, ölümü ve cenaze giderleri

hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
İş sonu tazminatı 
MADDE 48 – (1) Sözleşmeli personele, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer
alan iş sonu tazminatına ilişkin hükümler kapsamında, iş sonu tazminatı ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Disiplin Hükümleri

Disiplin cezası ve çeşitleri
MADDE 49 – (1) Sözleşmeli personel, EK-1 ceza cetvelinde belirtilen hususlara uygun

hareket etmek zorundadır. EK-1 ceza cetvelinde belirtilen fiiller için karşılarında gösterilen ce-
zalardan başka bir disiplin cezası verilemez. Aynı olaydan dolayı sözleşmeli personel hakkında
ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez veya
engelleyemez.

Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                                 12 Ekim 2017 – Sayı : 30208



(2) Görevleri yerine getirmeyen, yasaklanan eylem ve davranışlarda bulunan sözleşmeli
personele, ihlalin niteliği ve sonucun ağırlık derecesine göre aşağıda sayılan disiplin cezaları
uygulanır:

a) Uyarı.
b) Aylıktan kesme. 
c) İşe son verme.
(3) Sözleşmeli personelin savunması alınmadan ceza verilemez. 
Uyarı
MADDE 50 – (1) Sözleşmeli personele, işlediği ceza gerektiren fiil kapsamında, görevinde

ve davranışlarında daha dikkatli ve özenli hareket etmesi gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
(2) Uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller EK-1 ceza cetvelindedir.
Aylıktan kesme
MADDE 51 – (1) Sözleşmeli personelin brüt aylığından (1/30-1/8 oranları arasında)

kesinti yapılmasıdır.
(2) Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller EK-1 ceza cetvelindedir.
İşe son verme
MADDE 52 – (1) Sözleşmeli personelin bir daha sözleşmeli personel olarak alınmamak

üzere, sözleşmesinin fesih edilerek ilişiğinin kesilmesidir.
(2) Sözleşmeli personele, son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği

tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda 5 ceza puanı alması durumunda işe
son verme cezası verilir. İtibari ceza puanı, uyarı cezalarının her biri bir katsayısıyla, aylıktan
kesme cezası bir buçuk katsayısıyla çarpılarak elde edilen sayıların toplanmasıyla hesaplanır.

Tekerrür 
MADDE 53 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin özlük dos-

yasından silinmesine ilişkin süre içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı
derece cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü
uygulamasında bir derece ağır ceza uygulanır. 

Bir derece hafif cezanın uygulanması
MADDE 54 – (1) En az sözleşme süresinin dörtte üçünü tamamlamış olmak kaydıyla,

daha önce herhangi bir disiplin cezası almayan sözleşmeli personel için verilecek cezalarda
bir derece hafif olanı uygulanabilir.

Benzer fiillerde disiplin cezalarının uygulanması
MADDE 55 – (1) EK-1 ceza cetveline göre disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil

ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da, aynı neviden di-
siplin cezaları verilir.

Fiilin cezai sorumluluğu
MADDE 56 – (1) Yukarıda yazılı disiplin cezasının verilmiş olması; fiilin mevzuat

kapsamında suç teşkil etmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına en-
gel teşkil etmez. 

Zaman aşımı
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmeliğin EK-1 ceza cetvelinde sayılan fiil ve halleri işle-

yenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; 
a) Uyarma ve aylıktan kesme cezalarını gerektiren fiil ve haller için bir ay içinde disiplin

soruşturmasına, 
b) İşe son verme cezası gerektiren fiil ve haller için altı ay içinde disiplin kovuşturma-

sına
başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 
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(2) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde,
disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Karar süresi 
MADDE 58 – (1) Disiplin amirleri, uyarma ve aylıktan kesme cezalarını, soruşturmanın

tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.
(2) İşe son verme cezası gerektiren fiil ve haller için disiplin amirleri tarafından yaptı-

rılan soruşturmaya ait dosya, karara bağlamak üzere 15 gün içinde Yüksek Disiplin Kuruluna
tevdi edilir. Yüksek Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren azami altı
ay içinde tevdi edilen dosyayı karara bağlar.

Görevden uzaklaştırma
MADDE 59 – (1) Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hal-

lerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek sözleşmeli personel hakkında alınan ihtiyati
bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir.
Bu tedbiri uygulamaya İcra Komisyonu yetkilidir.

(2) Görevinden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında görevden uzaklaştırmayı
izleyen 10 gün içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli per-
sonel hakkında makul bir sebep olmaksızın derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak, ga-
rez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler
hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidir.

(3) Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin, bu süre içinde her türlü hak ve yü-
kümlülükleri devam eder. Ancak, ilgiliye bu halin devamı süresince sözleşme ücretinin 2/3’ü
ödenir.

(4) Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce; haklarında sözleşmenin
feshi cezasından başka bir disiplin cezası verilenler, takibata mahal olmadığına veya suçsuz
olduğuna karar verilenler, hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,
görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü
olup bu cezası ertelenenler hakkında, bu kararların kesinleşmesi üzerine görevden uzaklaştırma
tedbiri kaldırılır.  

(5) Takibata mahal olmadığına veya suçsuz olduğuna karar verilenlere, sözleşme ücre-
tinin kesilmiş bulunan 1/3 oranındaki kısmı geri ödenir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, söz-
leşmeli personelin soruşturmaya konu olan fiilinin hizmetlerine devama engel olmadığı hal-
lerde, her zaman kaldırılabilir. Ceza kovuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden göreve
başlamasında sakınca görülmeyenler, görevlerine döndürülebilirler.

Disiplin amirleri yetkili kurullar ve uygulama
MADDE 60 – (1) Uyarma ve aylıktan kesme cezaları ilk amir tarafından; işe son verme

cezası, Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir.
Yüksek disiplin kurulunun karar usulü
MADDE 61 – (1) Yüksek Disiplin Kurulu kendilerine intikal eden dosyaların incelen-

mesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye,
ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye
mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. 

(2) Hakkında işe son verme cezası istenen sözleşmeli personel, soruşturma evrakını in-
celeme, tanık dinletme, yüksek disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili
vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

(3) Hakkında disiplin cezası istenilen sözleşmeli personel 25/6/2001 tarihli ve 4688 sa-
yılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında sendika üyesi ise üye olduğu sendika
temsilcisi de disiplin kurulu toplantısına katılır, katılması halinde oy hakkına da sahiptir. Bu
şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde MAFAM Dairesi Başkanının
bulunduğu tarafın kararına itibar edilir.
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(4) Yüksek Disiplin Kurulu kararları çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılmaz. 
(5) Yüksek Disiplin Kurulu, salt çoğunlukla toplanır.
Savunma hakkı
MADDE 62 – (1) Sözleşmeli personel hakkında, savunması alınmadan disiplin cezası

verilemez. Soruşturmayı yapan veya yetkili disiplin kurulu tarafından yedi günden az olmamak
üzere verilen süre içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayan sözleşmeli personel,
savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi
MADDE 63 – (1) Aynı olaydan dolayı sözleşmeli personel hakkında ceza mahkeme-

sinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Sözleşmeli per-
sonelin ceza kanununa göre mahkûm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının
uygulanmasına engel olamaz.

Uygulama
MADDE 64 – (1) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal

uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Ve-
rilen disiplin cezaları üst disiplin amirine bildirilir. 

(2) Sözleşmeli personelin bu Yönetmeliğe EK-1 ceza cetvelinde belirtilen fiiller nede-
niyle verilecek uyarma ve aylıktan kesme cezalarında; Yönetmelik gereğince 1 inci Disiplin
Amiri tarafından sözleşmeli personelin savunması, bu Yönetmelikte belirtilen savunma esasına
uygun olarak alınır. Savunma, haklı ve kabul edilebilir görülmediği takdirde; fiiline uygun ola-
rak verilen disiplin cezası sözleşmeli personele tebliğ edilerek, tamamlanan evrakların asılları,
özlük dosyasına konmak üzere ilk disiplin amirine gönderilir. 

(3) Sözleşmeli Personelin eylemi bu Yönetmelikte belirtilen işe son verme cezasını ge-
rektiriyorsa bu ceza, Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır. Bu Yönetmelik gereğince di-
siplin amiri tarafından sözleşmeli personelin savunması, yine bu Yönetmelikte belirtilen sa-
vunma esasına uygun olarak alınır. Savunma, haklı ve kabul edilebilir görülmüyor ise gerek-
çeleriyle birlikte incelenmek ve karar verilmek üzere soruşturma dosyası havaleli olarak Yüksek
Disiplin Kuruluna intikal ettirilmek üzere MAFAM Dairesi Başkanlığına gönderilir. Yüksek
Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden işe son verme cezasına ilişkin soruşturma dosyasının
kendilerine tevdiinden itibaren altı ay içinde karara bağlar.

İtiraz
MADDE 65 – (1) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve aylıktan kesme ceza-

larına karşı itiraz, bir üst disiplin amirine, ceza kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi
gün içinde yapılabilir. 

İtiraz süresi ve yapılacak işlem
MADDE 66 – (1) Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz ha-

linde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek, verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi
cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine
verilen kararlar kesinleşir. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. İtiraz mer-
cileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde ka-
rarlarını vermek zorundadırlar. Kaldırılan cezalara ait belgeler, sözleşmeli personelin özlük
dosyasından çıkartılır. Süresi içinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazın reddedilmesi ne-
deniyle kesinleşen cezalara ilişkin belgeler özlük dosyasına konur.

Cezaların tebliği
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmeliğin EK-1 ceza cetvelinde sayılan fiiller nedeniyle ve-

rilecek uyarma ve aylıktan kesme cezaları veya Yüksek Disiplin Kurulunca verilen işe son ver-
me cezaları, yetkili ilk amir tarafından sözleşmeli personele yazılı olarak tebliğ edilir. 

(2) Tamamlanan evrakların asılları, özlük dosyasına konur.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Şekli ve Süresi ile Sona Ermesi

Sözleşmenin şekli ve süresi
MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan hükümlere göre yapılacak sözleşmeler ya-

zılı ve bir yıllık olarak düzenlenir. Proje süresinin veya hizmet ihtiyacının bir yıldan az olması
durumunda sözleşme, proje süresi veya ihtiyaç duyulan hizmet süresi kadar düzenlenir. Disiplin
cezası almayan ve görev yeterliliğini sağlayan sözleşmeli personelin sözleşmesi, bir sınava
veya mülakata tabi tutulmaksızın MAFAM Dairesi Başkanının onayını müteakip yenilenir.

Sözleşmenin sona ermesi
MADDE 69 – (1) Sözleşmenin sona ermesini gerektiren nedenler aşağıda belirtilmiştir:
a) Taraflarca sözleşmenin feshi,
b) Sözleşmenin feshini gerektiren fiil ve hallere ilişkin, mahkeme kararları ve disiplin

cezaları,
c) Sözleşme süresinin dolması veya işin/projenin sona ermesi,
ç) Personelin hizmete elverişli olmadığının sağlık raporu ile tespit edilmesi,
d) Ölüm,
e) Emeklilik.
Taraflarca sözleşmenin feshi veya yenilenmemesi
MADDE 70 – (1) İşe son verme cezası ile sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere ta-

raflar, sözleşmenin bitiminden bir ay öncesinde yazılı fesih bildiriminde bulunmak kaydıyla
sözleşmeyi sona erdirebilirler. 

(2) MAFAM Dairesi Başkanlığı, mali kaynak bulunamaması veya ilgili pozisyona ih-
tiyacın kalmaması gibi nedenlerle, sözleşmeli personel ile sözleşme yenilemeyebilir.

(3) Devir ve teslim ile yükümlü olan sözleşmeli personel, bu Yönetmeliğe göre devir
teslim yapmadan görevlerinden ayrılamaz.

Sağlık raporuna göre sözleşmenin feshi
MADDE 71 – (1) Sözleşmeli personelin amiri, gerekli gördüğü hallerde ve tarihlerde

sözleşmeli personeli resmî bir sağlık kurumuna muayeneye sevk edebilir. Resmî bir sağlık ku-
rumuna muayeneye sevk edildiği halde muayeneye gitmeyen personele uyarı cezası verilir.

(2) Muayeneleri sonunda verilen raporlara göre hizmete elverişli olmadıkları anlaşı-
lanlardan, bu Yönetmeliğe göre verilecek hastalık izninin sonuna kadar iyileşemedikleri için
göreve başlayamayanların, MAFAM Dairesi Başkanlığı ile ilişkileri kesilir.

Emeklilik
MADDE 72 – (1) Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye ayrılan veya emekliliği

hak edenlerden MAFAM Dairesi Başkanlığı tarafından görevine devamı uygun görülmeyen-
lerin sözleşmeleri, emekliliği hak ettikleri tarih itibarıyla sona erdirilir ve MAFAM Dairesi
Başkanlığı ile ilişkileri kesilir.

Ölüm
MADDE 73 – (1) Ölüm halinde, 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Sözleşmenin feshi halleri
MADDE 74 – (1) Aşağıdaki hallerde sözleşme feshedilir:
a) Yargılama sonucunda personel hakkında kesinleşmiş hapis cezasının verilmesi.
b) Sözleşme imzalandıktan sonra gerçeğe aykırı bilgi veya belge verildiğinin anlaşıl-

ması.
c) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan

birinin sonradan kaybedilmesi.
ç) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep

olmaksızın yeni göreve başlanılmaması.
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d) İşe son verme cezasını gerektiren, bu Yönetmelik ve sözleşme hükümlerine aykırı
davranışlarda bulunulması.

e) MAFAM Dairesi Başkanlığı tarafından, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmenin
tek taraflı olarak feshedilmesi.

f) Sözleşmeli personel tarafından, bildirim süresi dikkate alınmadan sözleşmenin fes-
hedilmesi.

g) Sözleşme dönemi içerisinde izinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın ke-
sintisiz beş gün veya kesintili olarak on gün görevine gelmemesi.

ğ) İşe son verme cezasını gerektiren fiil veya hallerin işlenmesi.
h) Sözleşme süresi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik

ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen belirtilen hastalık izninin, mevzuatta be-
lirtilen süreleri aşması.

(2) Sözleşmede belirtilen fesih hallerinden birinin veya birden fazlasının oluşması ha-
linde sözleşme feshedilir.

Sözleşmeli personel tarafından tazminat ödenecek haller
MADDE 75 – (1) 74 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d), (f), (g) ve (ğ)

bentlerinde sayılan nedenlerden dolayı sözleşmenin feshi halinde, fesih tarihinden sözleşmenin
bitiş tarihine kadar olan sürenin aylık sözleşme ücreti esas alınarak bulunan günlük ücretle çar-
pımı sonucu bulunacak tutar, sözleşmeli personel tarafından tazminat olarak ödenir. Bu tazmi-
nat, bir aylık sözleşme ücretinden fazla olamaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sözleşmeli personel sayısı ve vize 
MADDE 76 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısı el-

liyi geçemez. 
(2) 30/6/1989 tarihli ve 20211 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 375 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesi uyarınca Yönetmelik kapsamındaki söz-
leşmeli personel pozisyonlarına ilişkin birim, unvan, nitelik, sayı, ücret ve sözleşme örneği
Maliye Bakanlığı vizesine tabidir. Söz konusu personel belirlemesine ilişkin herhangi bir işlem
yapılmadan önce Maliye Bakanlığından izin alınır.

Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak diğer hükümler
MADDE 77 – (1) MAFAM Dairesi Başkanlığınca, sözleşmeli personele, talebi halinde,

MAFAM Dairesi Başkanlığında yaptığı görevi, görev süresini ve çalışma durumunu gösteren
belge verilir.

Hükümlerin öncelik sırası
MADDE 78 – (1) Kurum ile sözleşmeli personel arasındaki ilişki ve uyuşmazlıklarda,

taraflarca imzalanmış sözleşme metni ile varsa ekleri öncelikli olarak uygulanır. Söz konusu
metin ve varsa eklerinde düzenleme bulunmaması halinde, bu Yönetmelikte yer alan hükümler
uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 79 – (1) Sözleşmeli personel hakkında, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan

hususlarda, 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Ba-
kanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 80 – (1) Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 81 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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EK-1

CEZA CETVELİ

1. Uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde ku-

rumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek, düzensiz davranmak
ve kusurlu davranmak,

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk
etmek,

c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek, 
ç) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,
d) Sözleşmeli personel vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
e) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
f) MAFAM Dairesi Başkanlığınca hazırlanan kılık ve kıyafet talimatına aykırı davran-

mak,
g) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,
ğ) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faa-

liyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
h) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
ı) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,  
i) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
j) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulun-

mak,
k) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
l) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı

yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
m) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
n) Çalıştığı yerin huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,
o) Resmî tatillerde ve izinlerde yetkili amire yazılı bilgi vermeksizin görevli olduğu il

hudutlarını terk etmek,
ö) Resmî bir sağlık kurumuna muayeneye sevk edildiği halde muayeneye gitmemek.

2. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller:

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev ma-
hallinde kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç
ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak. 

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.
c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kul-

lanmak.
ç) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.
e) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla

izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, izinsiz kullanmak veya kullandırmak.
f) Hizmet içinde itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
g) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek.
ğ) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.
h) Amirine veya çalışma arkadaşlarına karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve

hareketler yapmak veya bunları tehdit etmek.
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ı) Ticaret yapmak veya Devlet Memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyet-
lerde bulunmak.

i) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yararını veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak.
k) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına olan faaliyette bulunmak.
l) Daimi adresini ve geçici adres değişiklikleri ile e-posta adresini en geç bir hafta içe-

risinde bildirmemek.
m) Medenî halindeki değişiklikler ile öğrenim ve kimlik bilgilerindeki değişiklikleri

MAFAM Dairesi Başkanlığına bir hafta içerisinde bildirmemek.
n) Görevi ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkarmak,

amaçları dışında ve hususi işlerinde kullanmak.

3. İşe Son Verme Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller:
a) Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlemek ve bu suçun neticesinde mahkeme kararı ile

cezalandırılmış olmak.
b) Özürsüz olarak üç gün veya daha fazla süreyle göreve gelmemek.
c) Kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı veya sahte belge veya rapor düzenlemek.
ç) Kasıt sonucu idareyi zarara uğratmak veya mayın ve patlayıcı madde temizliği faa-

liyetlerinde aksamaya neden olmak.
d) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.
e) Patlayıcı maddeleri ve mayınları çıkar karşılığı başkalarına vermek.
f) Yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına

bilgi veya demeç vermek.
g) Görevi esnasında menfaat sağlamak amacıyla ilgili firmalara kayırıcı, avantaj sağ-

layıcı bilgi vermek, bilgi sızdırmak.
ğ) Yetkisi olmadığı hâlde, devletin güvenliği ile iç ve dış siyasi çıkarlarına ilişkin elde

ettiği gizli bilgileri, yetkisiz kişi ve kuruluşlara vermek, ulaştırmak veya açıklamak.
—— • ——

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar
Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “% 5’i” ibaresi “% 10’u” şeklinde değiştirilmiştir.  

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/8/2013 28741

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 18/11/2014 29179
2- 11/1/2016 29590
3- 16/6/2016 29744
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GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Ankara – Niğde Otoyolu Projesi

GENELGE

2017/20
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/379 
KARAR NO : 2016/48 
Mahkememizin 03/02/2016 tarih, 2015/379 esas ve 2016/48 karar sayılı ilamı ile Mourad 

ve Fayza oğlu, 15/01/1997 Laskiye doğumlu, SALĠM AHMAD, hakkında eĢyayı gümrük iĢlerine 
tabi tutmaksızın ülkeye sokma suçundan kamu davası açıldığı, sanığın CMK'nun 223/2-e maddesi 
gereğince beraatine, suça konu eĢyaların TCK'nın 54. Maddesi gereğince müsaderesine, 
müsaderesi talep edilen 31 MA 844 plaka sayılı aracın TCK'nun 54. maddesi uyarınca 
müsaderesine yer olmadığına, sanık Salih Ahmad ve malen sorumlu Fares ve Ghazaleh oğlu 
08/08/1973 Latakıa doğumlu, Fayza Ghreıbı'nin yokluklarında karar verilmiĢ olup, tebliğden 
itibaren 7 gün içinde Yargıtay Temyiz Yolu açık olmak üzere sanık Salim Ahmad ve Malen 
Sorumlu Fayza Ghreıbı'ye karar tebliğ edilememiĢ ve karar Katılan Yayladağı Gümrük 
Müdürlüğü tarafından temyiz edilmiĢtir. 

7201 sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 
suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 
kesinleĢeceği hususu ilan olunur 8237 

————— 
ESAS NO : 2015/507 
KARAR NO : 2016/61 
Mahkememizin 10/02/2016 tarih, 2015/507 esas ve 2016/61 karar sayılı ilamı ile Mustafa 

ve Edibe oğlu, 01/01/1988 Lazkiye doğumlu, Asmet Akil, hakkında Göçmen Kaçakçılığı Yapma 
suçunu iĢlediği sabit olmakla, TCK'nun 79/1-a ve 79/1-son maddesi, 62/1, 52/2 maddeleri 
uyarınca 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 1.660,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, Suçun 
iĢlenmesinde kullanılan 80 SAA 100, 31 SAJ 143, 31 SAJ 064, 31 SAJ 023 plakalı araçların 
TCK'nun 54. Maddesi uyarınca müsaderesine, suçtan elde edildiği tespit edilen ancak el 
konulamayan 400 Amerikan Dolarının infaz tarihindeki Türk Lirası Değeri üzerinden sanık Hasan 
Haddat'tan Tahsil edilerek TCK'nun 55/2 maddesi uyarınca müsaderesine, sanığın yüzüne karĢı 
karar verilmiĢ olup, karar diğer sanıklar Ahmet Akça, Murat ġakirali ve Hasan Haddat Tarafından 
temyiz edilmiĢtir. 

7201 sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 
suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 sonra 
kesinleĢeceği hususu ilan olunur. 8238 

————— 
ESAS NO : 2014/106 
KARAR NO : 2015/116 
C. SAV. ESAS NO : 2014/129 
Mahkememizin 20/05/2015 tarih ve 2014/106 Esas 2015/116 Karar ile sanık HiĢam ve 

Esye oğlu, 1991 Lazkiye Doğumlu, MUHAMMED ġEYHMUSA ve Najı ve Fatema oğlu, 1975 
Lazkiye Doğumlu Nehad Abdulwahab hakkında Birinci ila Dördüncü fıkralarda tanımlanan 
fiillerin iĢlenmesine iĢtirak etmeksizin, bunların konusunu oluĢturan eĢyayı bu özelliğini bilerek 
ve ticari amaçla satın almak suçundan, açılan davada sanık Muhammed ġeyhmusa hakkında lehe 
olan 6455 sayılı Kanunla DeğiĢik 5607 sayılı Kanunun 3/5, TCK'nun 62/1, 52/2 maddesi 
gereğince, 5 Ay Hapis ve 80,00 TL Adli para cezasıyla cezalandırılmasına, TCK 51, maddesi 
gereğince hakkındaki Hükmün ertelenmesine ve kaçak emvallerin TCK.nun 54 maddesi 
gereğince müsaderesine karar verildiği, diğer sanık Nehad Abdulwahap hakkında ise CMK'nun 
223/2-e maddesi gereğince, beraatine, karar verilmiĢ olup, gıyapta verilen karar tebliğden itibaren 
7 gün içinde Yargıtay Temyiz Yolu açık olmak üzere Sanıklara tebliğ edilememiĢ ve karar 
Katılan Yayladağı Gümrük Müdürlüğü tarafından temyiz edilmiĢtir. 

7201 sayılı Kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 
suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 
kesinleĢeceği hususu ilanen tebliği olunur. 8239 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletmemiz ihtiyacı olan ve aĢağıda 1 (bir) adet hizmet alımı iĢi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aĢağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma/ 

MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

Ġhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih 

ve Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1- 

DeniĢ Bunker stok sahasından, Soma 

Termik Santrali Elektrik Üretim 

Anonim ġirketine (STSEÜAġ) ait 

DeniĢ Bant Bunkerlerine toplam 

165.000 ton kömürün yükleme, 

nakliye ve boĢaltılması iĢi. 

2017-506690 
2017-

1835 

20.10.2017 

15:00 
30 gün 

 

b) Yapılacağı yer  : ELĠ Müdürlüğü SOMA/MANĠSA. 

c) ĠĢin süresi  : Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü  : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111   45500 Soma / MANĠSA, 

adresinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 150,00 TL karĢılığı aynı adreslerden 

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

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web sitemiz: www.eli.gov.tr 8857/1-1 
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200 ADET DĠJĠTAL FOTOĞRAF MAKĠNESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire 

BaĢkanlığı ihtiyacı 200 adet Dijital Fotoğraf Makinesi ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik 

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

Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130,00 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 Ģartnamesinin, Ofis 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 23.10.2017 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 teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 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 malzemelerin 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. 

 8842/1-1 
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11.290 ADET EġOFMAN TAKIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığı ihtiyacı 11.290 

adet EĢofman Takımı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca belirlenen marka 

ve modellere uygun olarak, 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. 

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 (130.-TL) 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, 18/10/2017 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 malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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. 8843/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SU ARAMA RUHSAT  

SAHASI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Zonguldak Valiliği İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığından: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 

1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 

kapsamında, aĢağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatının, 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

Zonguldak Ġli, Merkez Ġlçe sınırları içerisinde 1500 hektar alana sahip 3315099 eriĢim 

numaralı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatının ihalesi; 

Tahmin Edilen Bedel: 
 

ERĠġĠM 

NUMARASI 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

ASGARĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

3315099 1500 30.000 TL 1000 TL 23.10.2017 15:00 
 
1 - Ġstekliler ihale ile ilgili dosya ve Ģartnameyi Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünde görebilir ve aynı yerden 250,00 TL (ikiyüzellitürklirası) karĢılığı satın alabilirler.  

2 - Ġhaleye Katılma ġartları 

Ġsteklilerin;  

a) Gerçek kiĢi olması halinde; 

1 - Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası varsa faks ile elektronik posta 

adresi. 

2 - Ġkametgâh senedi ve aslını ibraz etmek Ģartıyla Nüfus Cüzdanı örneğini, 

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4 - Vergi levhası, 

5 - Vekâleten ihaleye gireceklerin imza sirküleri ile vekâletname aslı veya noter tasdikli 

suretini, 

6 - Geçici teminat banka dekontu veya mektubu,  

7 - Tüm Ģartların kabul ettiğine dair her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmıĢ ihale 

Ģartnamesi. 

8 - ġartnamenin alındığına dair banka dekontu, 

b) Teklif sahibi tüzel kiĢi olması halinde; 

1 - Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası varsa faks ile elektronik posta 

adresi, 

2 - Tüzel kiĢinin mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmıĢ sicil kayıt belgesi, 

3 - Ġhaleye Katılacak ġirkete ait Vergi levhası, 

4 - Tüzel kiĢiler adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza 

beyannamesi veya imza sirküsü, 

5 - Vekâleten ihaleye gireceklerin imza sirküleri ile vekâletname aslı veya noter tasdikli 

suretini, 

6 - Ticaret Sicil Gazetesi, 

7 - Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya mektubu, 

8 - Tüm Ģartlarını kabul ettiğine dair her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmıĢ ihale 

Ģartnamesi. 

9 - ġartnamenin alındığına dair banka makbuzu,  

23.10.2017 Pazartesi günü saat 14:45’e kadar Ġhale Komisyonuna (Ġl Özel Ġdaresi 

Encümen Müdürlüğüne) vermek zorundadır. 

- Ġhaleye katılacakların posta yolu ile müracaatları kabul edilmez, 

- Ġhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 8691/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Çiğli Belediye Başkanlığından: 

 

Sıra 

No 

Ada 

No Parsel Blok Kat 

Bağ. 

Böl. No 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

  1 22625 2 L BLOK ZEMĠN   1   

  2 22625 2 L BLOK ZEMĠN   2   

  3 22625 2 L BLOK ZEMĠN   3   

  4 22625 2 L BLOK 1   4   

  5 22625 2 L BLOK 1   5   

  6 22625 2 L BLOK 2   6   

  7 22625 2 L BLOK 2   7   

  8 22625 2 L BLOK 3   8   

  9 22625 2 L BLOK 3   9   

10 22625 2 L BLOK 4 10   

11 22625 2 L BLOK 4 11   

12 22625 2 L BLOK 5 12   

13 22625 2 L BLOK 5 13   

14 22625 2 L BLOK 6 14   

15 22625 2 L BLOK 6 15   

16 22625 2 L BLOK 7 16   

17 22625 2 L BLOK 7 17   

18 22625 2 L BLOK 8 18   

19 22625 2 L BLOK 9 19   

20 22625 2 L BLOK 9 20   

 GENEL TOPLAM 2.705.000,00-TL 270.500,00-TL 

 

Yukarıda ayrıntısı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taĢınmaz malların tamamı toptan 

2886 sayılı Devlet Ġhale Yasasının 35/a Maddesine göre 27/10/2017 Cuma günü saat: 11.15’de 

Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle satıĢı yapılacaktır. 

1 - Ġhaleye iĢtirak edecek isteklilerin: 

a) Kanuni ikametgaha sahip olmak 

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek 

c) Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair Geçici Teminat alındı makbuzu veya 

Maliye Bakanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri süresiz Geçici Teminat Mektubu 

vermeleri 

d) Gerçek kiĢilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, Tüzel kiĢilerin ihalenin yapıldığı 

yılda alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kiĢilik adına ihaleye 

katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini  

e) Ortak giriĢim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri, vermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

2 - Teklifler ihale saatine kadar Belediyemiz Encümenine verilecektir. Verilen teklif 

mektupları verildikten sonra geri alınamaz  

3 - Ġhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazıyla okunaklı 

Ģekilde yazılacaktır. 
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4 - SatıĢ Ģartnamesinde belirtilen ve satıĢa çıkartılan taĢınmazın dosyasındaki bilgileri 

ihale edilen kiĢi (Alıcı) tarafından aynen kabul edilmiĢ sayılır. 

5 - Ġhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta 

serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararına itiraz edilemez. 

6 - Ġhale ve satıĢtan doğacak her türlü resim, vergi, harç, ilan giderleri, tapu harçları alım 

ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (Alıcı) aittir. 

7 - 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kiĢiler gerek doğrudan gerekse dolaylı 

yoldan ihaleye iĢtirak edemezler. 

8 - ġartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 

2.000,00-TL karĢılığında satın alınabilir. 

Ġlan olunur. 8799/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLAR-SÖKE ĠSTASYONLARI ARASI 22.000 M. 

VE GÜNEYKÖY-ALAġEHĠR ĠSTASYONLARI ARASI 38.000 M. OLMAK ÜZERE  

TOPLAM 60.000 M. KORUYUCU VE DÜZELTĠCĠ TAġLAMA  

YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/474643 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 

ALSANCAK/ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) Dokümanların Görülebileceği  

    Ġnternet Adresi  : malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Ortaklar-Söke 

Ġstasyonları Arası 22.000 m. ve Güneyköy-AlaĢehir Ġstasyonları Arası 38.000 m. Olmak Üzere 

Toplam 60.000 m. Koruyucu ve Düzeltici TaĢlama Yapılması ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN TEKLĠF ALINMAK 

SURETĠYLE Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 23/10/2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8757/1-1 

—— • —— 
TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Ġlimiz Arsin Ġlçesi, Güzelyalı Mahallesi, tapunun 147 ada 3 nolu parselde kayıtlı 

25.097,22 m2’lik taĢınmaz 2886 sayılı DĠK’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale 

edilerek satılacaktır. Ġhale, 24.10.2017 tarihinde, Trabzon BüyükĢehir Belediye Encümen 

salonunda yapılacaktır.  

TaĢınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, Ģartnamede belirtilen belgeler ile 

birlikte satıĢ Ģartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak Ģekilde hazırlayarak, Trabzon 

BüyükĢehir Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığına saat 12:00’a kadar, sıra 

numaralı alındı belgesi karĢılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine Komisyon BaĢkanlığının adresi (Yazı ĠĢleri ve 
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Kararlar Dairesi BaĢkanlığı) ile hangi iĢe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile 

açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon 

BaĢkanlığına ulaĢmıĢ olması Ģarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon 

BaĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, 

Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Ġdarelerinin saat ayarı esas alınır. 

Ġhale, 24.10.2017 tarihinde Salı günü, saat 13:00’da Trabzon BüyükĢehir Belediye 

Encümen salonunda yapılacaktır. SatıĢ ihalesi iĢtirakçisinin adına kesinleĢmesinden itibaren 

kanuni süresi içerisinde, ihalede belirlenecek olan satıĢ bedelini yüklenici peĢin ödeyecektir. 

 

S. No Cinsi M2 SatıĢ Bedeli Geçici Teminat Ġhale Tarihi Ġhale Saati 

1 Arsa 25.097,22 m2 21.332.637,00 TL 639.980,00 TL 24.10.2017 13:00 

 

ĠHALEYE KATILACAKLARDAN ĠSTENECEK BELGELER: 

a) T.C. vatandaĢı olmak veya T.C kanunlarına göre, Türkiye’de kurulmuĢ tüzel kiĢiliğe 

sahip olmak ve bunu belgelemek, 

b) Kanuni Ġkametgah belgesi,  

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,  

d) Ġhaleye katılacak kiĢinin gerçek kiĢi olması halinde Noter tasdikli imza sirküsü, 

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

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

g) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye 

katılmaya iliĢkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.  

h) Ortak giriĢim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı a, b, c, d, e, f, g, k, l, 

m, o’deki belgeler ve Noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, 

i) Geçici ve Ek teminat olarak belirtilen bedelleri Belediyemiz veznesine ya da banka 

hesabına yatırarak aldıkları makbuzları veya 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 26 ncı 

maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

j) 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname. 

k) Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Vergi Dairesine vadesi geçmiĢ borcu olamadığına 

dair belge, 

l) Ġdari ve Teknik Ģartname bedeli 1.000,00-TL olup Ģartname bedelinin ödendiğine dair 

makbuz aslı, 

m) Trabzon BüyükĢehir Belediyesi’ne vadesi geçmiĢ borcu olmadığına dair belge.  

n) Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, Ģartnamenin 10. Maddesine göre 

hazırlanarak ihale saatinden önce Trabzon BüyükĢehir Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi 

BaĢkanlığına ilanda belirtilen saate kadar alındı belgesi karĢılığında teslim edeceklerdir. Ġstekliler 

Ġhalenin yapılacak olduğu BüyükĢehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. Ġhaleye 

teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir. 

Ġhale Ģartnamesi, istek halinde Trabzon BüyükĢehir Belediyesi ĠĢletme ve ĠĢtirakler 

Dairesi BaĢkanlığında 1.000,00 TL bedel karĢılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak 

görülebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları zorunludur.  

Ġlan olunur. 8792/1-1 
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ÇĠFT DEMETLĠ ODAKLANMIġ ĠYON DEMETĠ - ALAN EMĠSYON TARAMALI 

ELEKTRON MĠKROSKOPĠ (FIB-SEM) SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Çift Demetli OdaklanmıĢ Ġyon Demeti - Alan Emisyon Taramalı Elektron Mikroskopi 

(FIB-SEM) Sistemi alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci 

maddesi (e) bendine göre pazarlık usulü ile yurt dıĢından akreditif açılmak suretiyle ihale 

edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/509539 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çift Demetli OdaklanmıĢ Ġyon Demeti- Alan Emisyon 

Taramalı Elektron Mikroskopi (FIB-SEM) Sistemi    

1 Sistem 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye 

bildirilmesinden itibaren malzemenin tamamı 200 

(ikiyüz) takvim günü içinde çalıĢır vaziyette teslim 

edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 06.11.2017 Pazartesi günü saat 14.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  

Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dıĢındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. Bu unsurlar aĢağıda belirtilmiĢtir. Değerlendirmede aĢağıdaki formül 

kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düĢük olan istekli üzerinde 

bırakılacaktır  

 Teklif edilen fiyat  

Efektif Fiyat =------------------------------------------------------ 

   (1+Topladığı Nisbi Ağırlık/100) 

 

Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda temin edilecek sistemlerin sahip oldukları üstün 

özellikler ve fiyat avantaj puanları (AP) aĢağıda verilmiĢtir: 
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a) Vakum sistemi kontrol yazılımı üzerinden tamamen otomatik değiĢtirilebilen ve en az 

300 Pa’a kadar 10 Pa aralıklarla düĢük vakum koĢulları uygulanabilen ve düĢük vakum SE 

dedektörü teklif eden sistemler tercih edilecektir (AP %2.5). 

b) Sistemin, takılacak bir TOF-SIMS bileĢeni ile entegre çalıĢabilmesi tercih edilecektir. 

Teklif verecek firmalar cihazlarıyla TOF-SIMS çalıĢması yapılabildiğini broĢürler üzerinde 

ve/veya web sitesinde göstermelidir. (AP %5) 

c) Ġki ayrı tarama üreticisi (scan generator) bulunan ve böylece FIB ile aĢındırma veya 

depolama yapılırken SEM ile görüntüleme eĢ zamanlı (Simultane) olarak yapılabilen cihazlar 

tercih edilecektir. (AP %2) 

d) Yüksek vakumda cihazın ayırım gücü Standart modda çalıĢırken (In-Beam) SE ile 

1 kV’da en az 1.6 nm veya tercihen daha küçük olacaktır. (Her 0.1nm yüksek çözünürlük için 

%0.5 puan verilecektir.) 

e) Yüksek vakumda cihazın ayırım gücü Standart modda çalıĢırken (In-Beam) SE ile 

1 kV’da (IĢın YavaĢlatma olmadan) en az 1.8 nm veya tercihen daha küçük olacaktır. (Her 0.1nm 

fazla çözünürlük için % 0.5 puan verilecektir.) 

f) Yüksek vakumda cihazın ayırım gücü Standart modda çalıĢırken In-Beam SE ile 15 

kV’da en az 1 nm veya tercihen daha küçük olacaktır. (Her 0.1nm yüksek çözünürlük için % 0.5 

puan verilecektir.) 

g) Numunelerin çok düĢük hızlandırma voltajlarında yüksek çözünürlükte incelenebilmesini 

sağlayan Elektron Demeti YavaĢlatıcı (electron beam deceleration vb) bulunan sistemler tercih 

edilecektir. (AP %1) 

h) Elektron demet akım (probe current) üst değeri en az 100 nA’den daha yüksek olan 

sistemler tercih edilecektir. (Elektron akım değerindeki her 100 nA fazla değer için % 0.25 ilave 

puan verilecektir.) 

i) Ġletken olmayan numunelerde elektrik yüklenmesini önlemek için, düĢük enerjili 

elektron ―flood gun‖ veya muadili ataçmanlar içeren sistemler tercih edilecektir. (AP % 3) 

6 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 06.11.2017 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 8854/1-1 
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TÜLOMSAġ (TÜRKĠYE LOKOMOTĠF VE MOTOR SANAYĠ A.ġ.) TARAFINDAN  

DE 33000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERE AĠT TURBO 24 ADET TURBO  

KOMPRESÖRÜN 768.000 KM BAKIM, ONARIM, REVĠZYON,  

YENĠLEME ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/504848 

1 - Ġdarenin;  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56  

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

    adı ve miktarı : 24 ADET TURBO KOMPRESÖR BAKIM, ONARIM 

REVĠZYON, YENĠLEME ĠġĠ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 02.11.2017 günü ve saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.  

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8851/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Summa Uğur Era Enerji Petrol Madencilik ĠnĢaat A.ġ.’nin Tekirdağ ve Çanakkale 

illerinde sahip bulunduğu AR/SUR/5103 hak sıra no’lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 

07.10.2017 tarihinde sona ermiĢtir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22’nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları 

gereğince yukarıda ismi yazılı Ģirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden 

dolayı zarar görmüĢ olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince Ģirketin teminatından 

karĢılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden 

kesinleĢmiĢ bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

 8830/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

44760 ada 1 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 8834/1-1 

—— • —— 
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME VE ĠPTAL ĠLANI 

10.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak 

öğretim üyelerine iliĢkin ilanın 13. satırında yer alan Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ġç 

Hastalıkları Anabilim Dalı 1. Dereceli doçent ilanı ―Ġç Hastalıkları (Nefroloji) doçenti olmak‖ 

açıklamalı olarak değiĢtirilmiĢtir.  

Ġlan olunur. 8839/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Gavsul Azam Eğitim Kültür ve YardımlaĢma Vakfı. 

VAKFEDENLER: Rıdvan Geçgel, Mustafa IĢık, Caner Nar, Necati Erdinç Ertürk, 

Mustafa Erkan Oral, Aslı Nar, Filiz ÇoĢkuner. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/09/2017 tarihinde kesinleĢen 

14/07/2017 tarihli ve E:2016/288, K:2017/264 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kabiliyetli ve fakat muhtaç, her derecede öğrenim gören öğrencilerin 

tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve 

senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmıĢbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Rıdvan Geçgel, Mustafa IĢık, Caner Nar, Necati Erdinç Ertürk, 

Mustafa Erkan Oral. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Abdülkadir Geylani Kültür ve YardımlaĢma Derneği 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8837/1-1 

————— 

VAKFIN ADI : Ġstikamet Kültür Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (Ġstikamet Vakfı) 

VAKFEDENLER: ġahin AteĢ 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2017 tarihinde kesinleĢen 30/05/2017 

tarih ve E:2017/72, K:2017/198 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili, kültürlü ve iyi eğitimli insan 

yetiĢtirmek; fertler arasında sevgi ve kardeĢliği artırıcı, birlik ve beraberliği temin edici her türlü 

faaliyette bulunmak ve senette yazılı diğer amaçları gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (YetmiĢ Bin Türk Lirası) 

YÖNETĠM KURULU:  

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve 

haklar mütevelli heyetçe belirlenerek benzer amaçlı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8838/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında ―Yapı denetim kuruluĢu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 

gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 

zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 

çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluĢun izin belgesi geçici olarak geri alınır.‖ 

hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Adana ilinde faaliyet gösteren 2540 dosya no’lu OVA Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2423 dosya no’lu KARDEġ Yapı Denetim Ltd. ġti., 

MuĢ ilinde faaliyet gösteren 2243 dosya no’lu ORER Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Denizli ilinde faaliyet gösteren 1796 dosya no’lu BEYAZKENT Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Trabzon ilinde faaliyet gösteren 1677 dosya no’lu BAYINDIR TEKNĠK Yapı Denetim 

Ltd. ġti.,  

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 1544 dosya no’lu KENTSEL Yapı Denetim Hizmetleri 

Ticaret Ltd. ġti., 578 dosya no’lu ÇĠZGĠ Yapı Denetim Ltd. ġti. ve 2221 dosya no’lu MESNET 

Yapı Denetim Ltd. ġti.,   

Van ilinde faaliyet gösteren 1407 dosya no’lu RONĠ Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Erzurum ilinde faaliyet gösteren 1393 dosya no’lu ES DOĞU Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Manisa ilinde faaliyet gösteren 1382 dosya no’lu SALĠHLĠ TEKNĠK Yapı Denetim Ltd. 

ġti., 

Muğla ilinde faaliyet gösteren 1373 dosya no’lu YENĠ PRĠZMA Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Ankara ilinde faaliyet gösteren 607 dosya no’lu YAPINET Denetim Ltd. ġti.,  

Bursa ilinde faaliyet gösteren 152 dosya no’lu DOĞRU Yapı Denetim Kurumu 

A.ġ.’lerine ait Yapı Denetim Ġzin Belgeleri Bakanlık Makamının 10.10.2017 tarih ve 24609 sayılı 

Olur'u ile geçici olarak geri alınmıĢtır. 

Ġlgililere duyurulur. 8848/1/1-1 

————— 

Ticaret sicil kaydı silinmiĢ olan veya Ģirket unvan ve amaç maddesini değiĢtirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aĢağıdaki kuruluĢların 10.10.2017 tarih ve 24612 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, 

Aydın ilinde faaliyet gösteren 2426 dosya no’lu EGEKENT Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1431 dosya no’lu YPK Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Muğla ilinde faaliyet gösteren 2299 dosya no’lu ÇĠMEN Yapı Denetim Ltd. ġti., 

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1622 dosya no’lu AGM Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Antalya ilinde faaliyet gösteren 541 dosya no’lu ORTA AKDENĠZ Yapı Denetim 

Hizmetleri Ltd. ġti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye iĢlemi yapılarak, Yapı 

Denetim Ġzin Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  8848/2/1-1 

————— 

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 948 belge no’lu ATAKURT Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

ġanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 2259 belge no’lu BARAJ Yapı Denetim Ltd. ġti. ve 

2433 belge no’lu BARAN TEKNĠK Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Ġzmir ilinde faaliyet gösteren 1490 dosya nolu KARABAĞLAR Yapı Denetim Ltd. ġti.,  

Ġstanbul ilinde faaliyet gösteren 578 dosya nolu ÇĠZGĠ Yapı Denetim Ltd. ġti.’leri ile 

ilgili olarak; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan yer alan 

hükümlere aykırı olarak, yukarıda yapılan açıklamalara istinaden amaç ve unvan değiĢikliği 

yaparak baĢka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle, 10.10.2017 tarih ve 24613 sayılı Makam 

Olur’una istinaden Yapı Denetim Ġzin Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.   8848/3/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/1/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/2/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/3/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/4/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/5/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/6/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/7/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/8/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/9/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/10/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/11/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/12/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/13/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8840/14/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/195415 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı DSĠ 18. (Afyon) Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Isparta/Merkez 

Adresi Adnan Menderes Bulvarı  Tel-Faks 
0 224 624 11 04 

0 246 224 11 16  

Posta Kodu 32340 E-Mail dsi18@dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Turgay YILMAZ-Aydın ĠnĢaat Taahhüt 
 

Adresi 
Ragıp TÜZÜN Mah. Akın Cad. No: 26/3 

Yenimahalle/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. 46813125066 
 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
277738  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık ve Bağlı KuruluĢlar 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. 

 8858/1-1 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde boĢ bulunan kadrolarına, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına BaĢvuru ile Ġlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 

öğretim üyesi alınacaktır.  

2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Profesör adaylarının; 

ÖzgeçmiĢ, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri 

ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans 

çalıĢmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile 

birlikte Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde 

dilekçeye özgeçmiĢ, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dıĢından gelenler için hizmet 

cetveli eklenecektir) 

2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Doçent adaylarının; 

ÖzgeçmiĢ, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet 

dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar 

haricinde dilekçeye özgeçmiĢ, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dıĢından gelenler için 

hizmet cetveli eklenecektir) 

2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Yardımcı Doçent 

adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiĢ, doktora belgesi, 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), YÖKDĠL veya eĢdeğerliliği Ölçme, Seçme ve 

YerleĢtirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almıĢ olduğunu gösterir 

belgeleri, bilimsel çalıĢmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte Ġlan 

edilen birime baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiĢ, yayın listesi, 

Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dıĢından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir) 

Yardımcı Doçentlik kadrolarına baĢvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul 

Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 

puan alanlar baĢarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların baĢvuruları kabul edilmeyecektir. 

(Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve 

Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.) 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekmektedir. 

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel Ģartları ve 

ilanda belirtilen özel Ģartları taĢımaları gerekmektedir. 

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru ile 

Ġlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koĢullara uyup 

uymadığı Üniversitemizce oluĢturulacak "Bilimsel Dosya Ġnceleme Komisyonu" tarafından 

incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koĢulları taĢıdığı tespit edilen adayların 

müracaatları kabul edilecektir.  

4 - Ġlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan 

edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları 

farklı olan adayların baĢvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüĢüldükten sonra nihai karar 

verilecek olup, uygun görülmeyenlerin baĢvuruları geçersiz sayılacaktır. 

5 - Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler 

baĢvuramazlar.  

6 - BaĢvuru yapan adayların koĢullarının uygun olmadığının sonradan anlaĢılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmıĢ olanlar ise iptal edilecektir. 
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7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine baĢvuru yapabilirler. 

8 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiĢ 

olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEġ baĢta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı 

veya iltisakı bulunmamak. 

9 - Yapılacak arĢiv araĢtırması ve resmi güvenlik soruĢturması sonucunda Ģüpheli ya da 

sakıncalı halleri bulunmamak. 

10 - BaĢvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (12/10/2017 - 27/10/2017) 

olup, süresi içinde yapılmayan baĢvurular kabul edilmeyecektir.  

11 - BaĢvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. 

Duyurulur. 

BĠRĠM LĠSTESĠ 

Birimi Anabilim Dalı 

K. 

Unvanı Derece Adet Özel ġart 

Dilek Sabancı 

Devlet 

Konservatuvarı 

Tiyatro Profesör 1 1  

Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik 

Botanik 
Profesör 1 1 

Bitkiler üzerine Flora, Revizyon, 

Etnobotanik ve Biyokimyasal çalıĢ-

malar yapmıĢ olmak. 

Fen Fakültesi 
Biyokimya 

ABD 
Profesör 1 1 

Nanopartiküllerle ilgili çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesi 
Ġktisat Teorisi Profesör 1 1 

Yenilenebilir enerji konularında 

çalıĢmıĢ olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 
Kartoğrafya Profesör 1 1 

Meteoroloji Haritalarının üretilmesi 

konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Sporda 

Psikososyal 

Alanlar 

Profesör 1 1 
Psiko-Fizyolojik ve Hipnoz alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Teknoloji Fakültesi Otomotiv Profesör 1 1 

DüĢük kayıplı motorların ve 

biyoyakıt kullanan dizel motorlarda 

yanma, performans ve emisyon 

konularında çalıĢmıĢ olmak. 

Edebiyat Fakültesi 
Sualtı 

Arkeolojisi 
Doçent 1 1 

Sualtı Arkeolojisi alanında çalıĢ-

maları olmak. 

Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Doçent 1 1 

Gastroenteroloji uzmanı olmak, 

Karaciğer nakli uzmanlık programı 

sertifikasına sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 
Ġç Hastalıkları 

(Endokrin) 
Doçent 1 1 Endokrinoloji uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Doçent 1 1 

Gastroenteroloji uzmanı olmak, EUS 

ve ERCP eğitim sertifikasına sahip 

olmak. 

Tıp Fakültesi 
Ġç Hastalıkları 

(Onkoloji) 
Doçent 1 1 

Kemoterapi uygulamaları ve yan etki 

yönetimi konusunda deneyimli olmak. 

Medikal Onkoloji uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 
Ġç Hastalıkları 

(Nefroloji) 

Yrd. 

Doç. 
1 1 Nefroloji Uzmanı olmak. 

 8825/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik
— Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli

Personel Hakkında Yönetmelik
— Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE
— Ankara – Niğde Otoyolu Projesi ile İlgili 2017/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

KURUL KARARI
— Devlet Muhasebesi Standardı 26 (DMS 26) Nakit Üreten Varlıklarda Değer

Düşüklüğü

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


