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YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA
ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve
Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Bu Yönetmelik; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm
sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, egzoz gazı emisyon ölçme cihazları, takograf cihazları, motorlu taşıt lastiklerinin hava
basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü yapan sistemler ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretleri kapsar.
Birinci fıkrada belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden aşağıda verilen ücretler alınır.
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h)
ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“h) Derleme mükellefi: Derleme nüshalarını Derleme Müdürlüğüne veya derleme birimlerine; Derleme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendindeki eserler ile
(a), (b), (g) bentlerindeki eserlerin elektronik kopyalarını Milli Kütüphaneye vermekle yükümlü
gerçek ya da tüzel kişiyi,”
“ı) Derleme nüshası: Derleme Kanunu kapsamına giren yaymak ve/veya umuma iletmek amacıyla çoğaltılarak yayımlanmış veya internet ortamında ilk iletimi yapılmış fikir ve
sanat eserlerini,”
“p) Elektronik Yayın Derleme Sistemi (EYDeS): Elektronik yayınlar ile bazı eserlerin
elektronik kopyalarının derlenmesine ilişkin işlem ve süreçlerin online yürütüldüğü, Milli Kütüphane Başkanlığı internet sayfası üzerinden erişilen, Milli Kütüphane Başkanlığına ait yazılım
sistemini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“e) Görme engellilerin hizmetine sunulmak üzere Derleme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (g) bentlerinde belirtilen yayımlanmış eserlerin elektronik
kopyaları için ise, eserin kendisi için derleme mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel tüzel
kişi yayıncı, yayıncının olmadığı durumda basımevi ya da matbaa ile yapımcı, yayımcı ya da
üretici gerçek veya tüzel kişiler.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“a) Milli Kütüphane Başkanlığı, Derleme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen eserleri hak ihlallerini önleyici etkin ve yeterli koruma önlemleri
alarak, EYDeS aracılığıyla derler. Eserlerin derlenme usul ve esasları ile bu kapsamda derlenecek eser türleri Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından hazırlanacak Yönerge ile belirlenir.”
“(2) Derleme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendindeki eserler,
derleme mükellefince, Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından hazırlanacak Yönergede belirlenen usul ve esaslara uygun olarak EYDeS üzerinden, mükellefiyetinin doğduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde Milli Kütüphane Başkanlığına gönderilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Derleme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b),
(g) ve (ğ) bentlerinde belirlenen yayımlanmış veya internet ortamında ilk iletimi yapılmış eserlerin elektronik kopyaları, hak ihlallerini önleyici etkin ve yeterli koruma önlemlerinin alınması
koşuluyla görme engellilerin kullanımına sunulmak amacıyla, Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından hazırlanacak Yönergede belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak EYDeS üzerinden,
derleme mükellefiyetinin doğduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde Milli Kütüphane Başkanlığına gönderilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Derleme Kanununa aykırı davrandığı tespit edilen derleme mükellefleri hakkında
aynı Kanunun 10 uncu maddesinde düzenlenen yaptırımlar, derleme birimleri ve Derleme Müdürlüğünün veya Milli Kütüphane Başkanlığının bildirimi üzerine veya re’sen, derlemenin yapıldığı yerdeki en büyük mülki amir tarafından uygulanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Derleme Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(ğ) bendinde belirtilen eserler ile (a), (b), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen eserlerin elektronik
kopyalarının derlenmesi ve hizmete sunulması için gereken personel, bütçe ve teknik donanım
Milli Kütüphane Başkanlığınca oluşturulur. Bu eserler ile elektronik kopyaların derlenme usul
ve esasları, hak ihlâllerini önleyici etkin ve yeterli koruma önlemleri alınarak Milli Kütüphane
Başkanlığı tarafından hazırlanacak Yönerge ile düzenlenir ve Milli Kütüphane Başkanlığı internet sayfasında duyurulur. Söz konusu Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra derleme mükellefleri, EYDeS üzerinden erişilebilecek olan elektronik derleme esasları ve bilgilendirmeler
kapsamında mükellefiyetlerini yerine getirirler.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/8/2012

28388

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/6/2017

30085
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Milli Savunma Bakanlığından:
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN SEÇİMİ,
ATANMASI, GÖREVLERİ VE GÖREVDE YÜKSELTİLMESİ
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Savunma Üniversitesinde görev alacak
olan öğretim elemanlarının, bu görevlere seçilme, atanma ve yükseltilmeleri ile ilgili usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde görev yapan
öğretim elemanlarının seçilme, atanma ve yükseltilmeleri işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi
Hakkında Kanun, 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu ve 27/7/1967 tarihli
ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Birim: Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki harp okullarını, enstitüleri, astsubay meslek yüksekokullarını ve bunların alt akademik birimlerini,
b) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
c) Dekanlık: Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Kara Harp Okulu, Deniz Harp
Okulu ve Hava Harp Okulu Dekanlıklarını,
ç) Kuvvet Komutanlıkları: Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,
d) Müdürlük: Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Atatürk Stratejik Araştırmalar
Enstitüsü, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği
Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Milli Savunma ve Güvenlik
Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürlükleri ile Kara Astsubay Meslek
Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Müdürlüklerini,
e) Müspet Nitelik Belgesi: Sicil amirleri tarafından ilgili askeri personel hakkında hazırlanan ve personelin uygunluğunu gösteren belgeyi,
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f) Rektörlük: Milli Savunma Üniversitesi Rektör(lüğ)ünü,
g) Senato: Milli Savunma Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Milli Savunma Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Milli Savunma Üniversitesi yönetim kurulunu,
ifade eder.
(2) Diğer kavram ve terimler: Bu Yönetmelikte tanımlanmamış kavram ve terimler için
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 926 sayılı Kanun ile bağlı mevzuattaki
tanımlar esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Elemanlarının Seçimi, Atanması ve Yükseltilmesi
Öğretim elemanlarının seçimi ve atanması
MADDE 5 – (1) Öğretim elemanlarının seçim ve atamaları; ilgili akademik birimin
ihtiyaç durumu dikkate alınarak yapılır.
(2) Asker öğretim elemanlarının seçim ve atamaları; akademik birimlerin ihtiyaç durumunun yanında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu ihtiyaca cevap verecek uygun personelin mevcudu dikkate alınarak, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara, yürürlükteki atama usul ve esaslarına ve Kuvvet Komutanlıklarınca yayımlanacak öğretim elemanı yetiştirme plan/programına
uygun olarak yapılır.
(3) Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olmak gerekir.
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun yabancı uyruklu öğretim elemanları hakkındaki 34 üncü
madde hükmü saklıdır.
(4) Açıktan ve dış kaynaktan başvuran sivil öğretim elemanlarının Üniversite kadrolarında çalıştırılabilmesi için, haklarında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının
müspet sonuçlanması gereklidir.
Yardımcı doçentliğe atanma
MADDE 6 – (1) Doktora öğrenimini tamamlamış akademik birim kadrosundaki öğretim yardımcıları ve akademik birim dışı öğretim üyesi adayları, öğretim üyelerinin seçim esaslarına tabi tutularak yardımcı doçent kadrolarına atanabilirler. Yardımcı doçentliğe atanma için
kadroya talip adaylarda bilimsel yeterlilik şartları Senato tarafından belirlenir. Üniversitedeki
boş yardımcı doçent kadrolarının sayısı ve adaylarda aranan nitelikler, Rektörlük tarafından
ilan edilir. İlgili birimin Bakanlıkça onaylanmış teşkilat kadrosunda yer alan atama yapılacak
kadro satırında asker ibaresi var ise, ilan ilgili Kuvvet Komutanlığı öncelikli olmak üzere Kuvvetlerin örün ağı (intranet) sayfası aracılığıyla yapılır. Söz konusu kadro satırında sivil ibaresi
yer alması durumunda, ilan Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığının ve Üniversitenin
örün (internet) sayfasında yapılır. Asker ve sivil müşterek kodlu kadrolara yapılacak atamalarda,
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her iki ilan yöntemine başvurabilir. Bu ilanda adaylara en az on beş günlük başvurma süresi
tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Kadroya talip adaylar başvuru dosyalarını ilgili akademik birime ilanda belirtilen süre içerisinde teslim ederler.
(2) Yardımcı doçentliğe atanmak için, doktora unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik
kazanmış olmak gerekir.
(3) Yeterli şartları taşıdığı Dekanlıkça/Enstitü Müdürünce tespit edilenler, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca seçilen ve biri o dilin öğretim üyesi olan üç kişilik bir jüri tarafından, sınava girenin kendi bilim dalında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye
150-200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavına alınırlar. Sınav, dört saat süreli
olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, aynı dilde olabileceği gibi Türkçe
dahil, iki ayrı dilde de olabilir. Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak,
sınav belgeleri ile birlikte Dekanlığa veya Müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonucu adaya aynı
gün tebliğ olunur. Üniversite tarafından yapılan bu sınava girmeyen adayların, Yükseköğretim
Kurulu tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Yardımcı doçent
adayları için yabancı dil sınavında aranan başarı puanı Senato tarafından yükseltilebilir. Bilim
alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar.
Adayların hangi yabancı dillerden sınava girebileceğine Senato karar verir.
(4) Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden, yabancı dil sınavında Rektörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen başarı kriterini yerine getiren adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel
çalışma ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe, yabancı dil sınavı
sonucunun tebliğini izleyen üç gün içinde teslim ederler. Adayların durumlarını incelemek üzere ilan edilen kadrolar için, Harp Okullarında dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü veya meslek
yüksekokulunda müdürler, biri o birimin yöneticisi, diğeri üniversitenin dışından olmak üzere,
adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti on beş gün içinde tespit
eder ve bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde yazılı
görüşlerini bildirmelerini ister. Bu öğretim üyelerinden gelen yazılı görüşler Dekanlık veya
Müdürlük tarafından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısından sonra kurul üyelerinin aday
veya adaylar hakkındaki değerlendirmelerini ve gerekçeli tercihlerini, kendi görüş ve önerilerini
de ekleyerek adayları dosyası ile birlikte Rektörlüğe sunar. Rektörün uygun görüp, teklifi üzerine, atama, Bakanın onayı ile yapılır. Kadro için uygun görülen aday, asker kişi ise 926 sayılı
Kanuna göre boş kadroya atanır. Akademik birim kadrosuna ilk kez atanan yardımcı doçentler,
iki yıl görev yaparlar. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Akademik birimin olumlu görüşü üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile ilgili kişinin görevi aynı kadroda iki senelik sürelerle uzatabilir. Yardımcı doçentlik kadrosunda görev yapan muvazzaf subay öğretim üyelerinin görev süreleri, Bakan onayı ile uzatılabilir. Senato yardımcı doçent öğretim üyelerinin görev süresinin bitiminde bulundukları kadroya aynı yöntemle tekrar atanabilmeleri için, bilimsel yayın ölçütleri belirleyebilir.
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Doçentliğe atanma
MADDE 7 – (1) Doçentliğe atanmak için; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddelerine uygun olarak doçentlik unvanını almış bulunmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli
personel için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Doçentliğe atanma
için kadroya talip adaylarda bulunması gereken bilimsel yeterlilik şartları Senato tarafından
belirlenir. İlgili akademik birimce ihtiyaç görülen doçent kadroları, Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük uygun gördüğü boş doçentlik kadrolarının sayısını ve adaylarda aranan nitelikleri ilan
eder. İlgili birimin Bakanlıkça onaylanmış teşkilat kadrosunda yer alan atama yapılacak kadro
satırında asker ibaresi var ise, ilan ilgili Kuvvet Komutanlığı öncelikli olmak üzere Kuvvetlerin
örün ağı (intranet) aracılığıyla yapılır. Kadro satırında sivil ibaresi yer alması durumunda, ilan
Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığının ve Üniversitenin örün (internet) sayfasında
yapılır. Asker ve sivil müşterek kodlu kadrolara yapılacak atamalarda, her iki yönteme de sırayla başvurulabilir. İlanda adaylara en az on beş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma
tarihi belirtilir. Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı
dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde Rektörlüğe teslim ederler. Rektör, ilan edilen
doçentlik kadrosuna, başvuran adayların durumlarının incelenmesi için on beş gün içinde, varsa
biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit
eder. İlgili birim yöneticisi bulunmaması halinde en yakın bilim alanından seçim yapılır. Aday
veya adayların özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları bu profesörlere yollayarak, aday ve adayın hakkında bilimsel değerlendirme raporlarını bir ay içinde
göndermelerini ister. Bu profesörler aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı tercih ve görüşlerini
Rektöre bildirirler. Gelen değerlendirmeler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından incelendikten
sonra uygun görülen aday gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe bildirilir. Akademik yönden uygun
görülen aday, Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile atanır. Kadro için uygun görülen aday, asker
kişi ise 926 sayılı Kanuna göre boş kadroya atanır. Doçentlik sınavında başarılı olarak doçentlik
unvanını alan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşme ile doçentliğe görevlendirilmelerinde de bu hüküm uygulanır, ancak ilan şartı aranmaz.
Profesörlüğe yükseltilme ve atanma
MADDE 8 – (1) Profesörlüğe yükselebilmek için; 2547 sayılı Kanundaki profesörlüğe
yükseltilme şartlarını yerine getirmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli personel
için hakkında müspet nitelik belgesi doldurulmuş olmak gereklidir. Profesörlüğe atanma için
kadroya talip adaylarda aranacak şartlar Senato tarafından belirlenir. İlgili akademik birimce
ihtiyaç görülen profesör kadroları, Rektörlüğe bildirilir. Rektörlük, uygun gördüğü boş profesörlük kadrolarının sayısını ve adaylarda aranan şartları ilan eder. İlgili birimin Bakanlıkça
onaylanmış teşkilat kadrosunda yer alan atama yapılacak kadro satırında asker ibaresi var ise,
ilan ilgili Kuvvet Komutanlığı öncelikli olmak üzere Kuvvetlerin örün ağı (intranet) sayfası
aracılığıyla yapılır. Atama yapılacak kadro satırlarında sivil ibaresi yer alması durumunda, ilan
bilim dallarını ve adaylarda aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu
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da belirterek Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığının ve Üniversitenin örün (internet)
sayfasında yapılır. Asker ve sivil müşterek kodlu kadrolara yapılacak atamalarda, her iki ilan
yöntemine de sırayla başvurabilir. İlanda en az on beş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş
tarihi belirtilir. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayın ve etkinlikleri ile sanat eserleri ve icraları
ile bunlara ilişkin dokümanları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve
biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını kapsayan ve
belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi Rektörlüğe ilanda gösterilen sayıda en az beş
nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma
eseri olarak gösterirler.
(2) Profesörlüğe yükseltilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında doçentlik unvanını aldıktan
sonra en az beş yıl çalışmış olmak,
b) Kendi bilim alanında uluslararası düzeyde özgün eserler vermiş olmak ve uygulama
alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak,
c) Boş bir profesörlük kadrosu bulunmak.
(3) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit etmek için bir ay içinde Üniversite Yönetim Kurulunca en az ikisi başka üniversitelerden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili en az beş profesör
seçilir. Bu profesörler belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday için
ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanmak üzere müracaat eden birden fazla
aday varsa tercihlerini bildirirler. Bu raporlarda adayların bilimsel veya sanatsal nitelikleri ve
çalışmaları değerlendirilir, yöneticilik, yapıcılık ve geliştiricilik özellikleri ile bilim ve sanat
adamı yetiştirme konusundaki çabaları ayrıntılı olarak belirtilir. Üniversite Yönetim Kurulu bu
raporları göz önünde tutarak başvuran doçentin profesörlüğe yükseltilerek atanmasına veya
profesörün atanmasına karar verir ve uygun görülen adayı gerekçesiyle birlikte Rektörlüğe bildirilir. Akademik yönden uygun görülen aday, Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile atanır. Kadro
için uygun görülen aday, asker kişi ise 926 sayılı Kanuna göre boş kadroya atanır. Yabancı ülke
vatandaşı olan öğretim elemanlarına profesörlüğe yükseltilme ile ilgili bu maddede yer alan
şartları sağlamaları kaydıyla, bu Yönetmelikle belirlenen ilan şartı dışındaki usul ve esaslar
uygulanır.
Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanları
MADDE 9 – (1) Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profesörlük unvanlarının kabul
edilmesi, 2547 sayılı Kanunun 27 inci ve 28 inci maddeleri uyarınca Üniversitelerarası Kurul
tarafından kararlaştırılır.
Akademik unvanların korunması
MADDE 10 – (1) Asker ve sivil öğretim üyelerinden, başka bir göreve atanmak, başka
bir işe geçmek, emekli olmak, çekilmek, işten çekilmiş sayılmak, istifa etmek ya da müstafi
sayılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak
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profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar, her unvan dönemi içinde
Üniversite akademik birimlerinde fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde; yükseköğretim
kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanları kullanamazlar.
Öğretim görevlileri ve okutmanlar
MADDE 11 – (1) Üniversitenin akademik birimlerinde atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim, öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve/veya eserleriyle tanınmış
asker veya sivil kişiler görevlendirilebilirler. Asker öğretim görevlileri 926 sayılı Kanuna göre
atama veya geçici görevle, sivil öğretim görevlileri ise iki yıl için, güvenlik soruşturması ve
arşiv araştırması müspet sonuçlandığı takdirde, bu Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun
olarak seçilir ve Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile boş öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki sivil öğretim görevlisi ve okutman kadrolarına yapılacak atamalarda genel olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan
her türlü atamada ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya Yüksek
Öğretim Kurulunca düzenlenen yabancı dil sınavlarından, Senato kararıyla daha yüksek bir
asgari puan belirlenmediği takdirde en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen bir sınavdan buna muadil bir puan almış olması gerekir,
c) Beden eğitimi öğretmeni kadrolarına yapılan başvuru ve atamalarda yabancı dil notu
şartı aranmaz.
(3) Rektörlük, uygun gördüğü boş öğretim görevlisi ve/veya okutman kadrolarını Resmî
Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığının ve Üniversitenin örün (internet) sayfasında ilan eder.
İlan metninde adaylarda aranan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan
tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günleri içeren sınav takvimi de belirtilir.
Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Kadroya talip
adaylar ilanda belirtilen şekilde Rektörlük/Dekanlık/Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Yeterli
şartları taşıdığı tespit edilenler ilanda belirtilen şekilde değerlendirilir.
(4) Giriş sınavı jürisi; harp okullarında Dekanın; enstitüler ve meslek yüksekokullarında
Müdürün önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından (biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere) ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek
üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Önerilen üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olması esastır. Jüri, üyeleri arasından birini raportör
olarak belirler.
(5) Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına
kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait
ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans
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mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve üniversite örün ağı (internet) sayfasında
ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde,
bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır.
(6) Giriş sınavları bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak
yapılır. Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel
kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir. Raportör olarak
belirlenen üye, giriş sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır.
(7) Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf
tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması
halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil
puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla
ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans
mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro
sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler.
(8) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen
kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata
göre yapılır.
(9) Askeri öğretim görevlileri ve okutmanlar tayinle veya geçici görevli, sivil okutmanlar ise iki yıl için Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile atanırlar. Süreli olarak atanan sivil
okutmanların atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların aynı yöntemle
yeniden atanmaları mümkündür.
Öğretim yardımcıları
MADDE 12 – (1) Akademik birimlerin araştırma görevlisi, uzman çevirici ve eğitimöğretim planlamacısı olarak ihtiyaç duyacağı öğretim yardımcılarından asker veya
Bakanlık/Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosunda devlet memuru olanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
ve Bakanlığın atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak atanırlar. Sivil olanlar ise, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile öğretim yardımcısı kadrolarına iki yıl süre ile atanırlar.
Adaylarda son başvuru tarihinin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşından
gün almamış olmak şartı aranır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar
aynı usulle yeniden atanabilirler. Bu kapsamda Rektörlük, uygun gördüğü boş araştırma görevlisi kadrolarını Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığının ve Üniversitenin örün
(internet) sayfasında ilan eder. İlan metninde adaylarda bu Yönetmelik kapsamında belirlenen
şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günleri içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Kadroya talip adaylar ilanda belirtilen
şekilde Rektörlüğe veya Dekanlığa/Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Yeterli şartları taşıdığı
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Rektörlükçe/Dekanlıkça/Müdürlükçe tespit edilenler ilanda belirtilen esaslarla değerlendirilir.
Adayların ilan edilmesinde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (8) numaralı
bendindeki esaslar uygulanır.
(2) Uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarının atanmasında da, araştırma
görevlilerinin atanmasındaki yöntem izlenir. Araştırma görevlileri bir yıl için atanır. Uzmanlar,
öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren alanlarda görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır. Uzmanlar, uygulama alanları ve araştırma çalışmaları kapsamında ilgili akademik birim yöneticisinin vereceği proje yönetimi, eğitim-öğretim
işbirliği anlaşmaları, analiz, değerlendirme, rapor hazırlama ve benzeri görevleri yerine getirirler.
(3) Kuvvet nam ve hesabına Üniversite Enstitülerinde lisansüstü öğrenim gören askeri
personel, kadro görev yerleri öğrenim görecekleri enstitü ile aynı garnizonda bulunmaması durumunda derslere düzenli olarak devam edebilmesini sağlama, özlük haklarının korunması ve
idari işlerin yürütülebilmesi maksadıyla, öğrenim süreleri boyunca ilgili Enstitü Müdürlüğü
emrine atanırlar ve öncelikle öğrenim görecekleri programın açıldığı ana bilim dalı başkanlıkları bünyesinde öğretim yardımcısı olarak görevlendirilirler.
(4) Kuvvet Komutanlıklarınca yüksek lisansa tefrik edilen subayların öğrenim süresi
hiçbir koşulda üç yılı (altı yarıyıl) geçemez.
Yabancı uyruklu öğretim elemanları
MADDE 13 – (1) Akademik birimlerde görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; ilgili akademik birimin talebi ve Rektörlüğün ihtiyaç göstermesi üzerine, onayı ile
sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Bakanlıkça
tespit edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma ve Denetim
Çalışma esasları
MADDE 14 (1) Akademik birimlerde görevli öğretim elemanlarının haftalık ve günlük
çalışma şekli ve süresi konusunda; 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun, 926 sayılı Kanun ile
4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.
(2) Öğretim üyelerinin maaş karşılığı haftalık ders yükü en az on saattir. Ders yükünün
on saati aşması durumunda yirmi saati geçmemek kaydıyla ek ders ücreti ödenir. Akademik
birimlerdeki kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü on iki saatten
az olamaz. Dekan yardımcıları ile Bölüm/Anabilim Dalı Başkanları için haftalık ders yükü,
öğretim üyeleri ders yükünün yarısı kadardır. Dekan ve akademik birimde öğretim elemanı
kadrosu dışındaki görevlerde çalışanlardan ders yükü verilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz.
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Kurumlararası yardımlaşma
MADDE 15 – (1) Öğretim elemanları, ilgili kurumların isteği, kendilerinin muvafakati,
Rektörün teklifi ve Bakan onayıyla, ihtiyaç duyulan konularda, diğer yükseköğretim kurumlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu konuda 926 sayılı
Kanunun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.
(2) Ayrıca, idari mercilerin talebi ile öğretim elemanları, bilirkişi olarak Milli Savunma
Bakanlığının izniyle görevlendirilebilir.
(3) Akademik birimler, ihtiyacı olan öğretim elemanlarını Rektörlük aracılığıyla ilgili
yükseköğretim kurumlarından, bir kurumda çalışmayanları ise şahsın kendisi ile görüşerek
talep edebilir. Yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlardan yapılacak ilave öğretim elemanı talepleri, Rektörlük kanalı ile yapılır.
(4) Akademik birimlerde ek dersle görevlendirilecek öğretim elemanlarının sözleşmeleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylanır.
Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme
MADDE 16 – (1) Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk olmaksızın yurt içinde
ve yurt dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve meslekleri
ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, yurt içinde araştırma ve inceleme görevleri yapmaları,
Rektörün onayına tabidir. Ancak yurtdışı araştırma ve inceleme görevlerine Rektörün teklifi
üzerine Bakan onayıyla katılım sağlanabilir. Yurt içinde yapılacak bilimsel toplantılara katılmak
üzere öğretim elemanlarınca yapılan 5 iş gününe kadar yolluksuz izin taleplerine, ilgili akademik birim yöneticisi izin verir. Bu süreyi geçen izin taleplerinde Rektör onayı gereklidir.
(2) Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine 10/2/1954 tarihli ve
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.
(3) Yurt dışında bu maksatla görevlendirilen öğretim elemanlarına yabancı kuruluşlardan burs veya benzeri katkı sağlanmışsa bile, bunlar görev yapacakları sürece maaşlı izinli
sayılırlar.
(4) Dış ülkede kalınacak sürenin uzatılması, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayına
bağlıdır.
(5) Akademik birimler, Rektörlüğün teklifi üzerine Bakanlık onayıyla yurt dışındaki
üniversiteler ve muadil yükseköğretim kurumlarıyla öğretim üyesi değişim programları gerçekleştirebilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Öğretim elemanlarının özlük hakları
MADDE 17 – (1) İstihdam esasları Yönetmelikte belirlenmiş olan akademik birimlerde
atamalı veya sözleşmeli olarak görevli öğretim elemanlarına, 6756 sayılı Kanunun 8 ve 8/A
maddesi gereği sağlanan hak ve yükümlülükler, disiplin ve cezai hükümler ile bu Kanunda
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düzenlenmemiş diğer hak ve yükümlülükler açısından Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli devlet
memurlarına uygulanan mevzuat hükümleri tatbik edilir. Bunlar, Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal
tesislerinden ve kamu konutlarından görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade ederler, askeri personel ile aralarındaki protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de
aynı esas uygulanır. Haftalık okutulması mecburi ders yükü dışında, akademik birimlerde görevli öğretim elemanlarına, Rektörlük tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, haftada en
çok yirmi saate kadar verilecek dersler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesine uygun olarak ek ders ücreti ödenir. Bir akademik birim ile diğer yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı olarak ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 2547 sayılı Kanunun 40 ıncı
ve 41 inci maddeleri hükümlerine göre ek ödeme yapılır.
(2) 6756 sayılı Kanun kapsamında, Üniversitede görevli asker öğretim elemanlarının
özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak asker öğretim
elemanlarına, 2914 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile
926 sayılı Kanunun Ek-17 nci maddesine göre ödenen Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatından hangisi fazla ise o ödenir. Öğretim elemanlarından 28/2/1982 tarihli ve 2629 Uçuş,
Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunundan istifade edenlerin, bu Kanuna göre ödenen tazminatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri hizmet tazminatı ile üniversite ödeneğinden fazla olması halinde, tazminat ödemeleri 2629 sayılı Kanun hükümlerine
göre ödenir. Ayrıca 4566 ve 4752 sayılı Kanun kapsamında, Harp Okulu Komutanı, dekan, dekan yardımcıları ve bölüm başkanlarına 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idarî
görev ödeneği verilir. Harp Okulu Komutanına verilecek idarî görev ödeneği, Rektöre ödenecek
miktar kadardır.
Üniversite dışındaki kıt’a, karargâh ve kurumlara atanma ve görevlendirilme
MADDE 18 – (1) Akademik birimlerde görevli subay öğretim elemanları doktora derecesine sahip olmaları ve öğretim-araştırma görevlerini başarıyla sürdürmeleri durumunda,
Milli Savunma Üniversitesi dışındaki kıt’a, karargâh ve kurumlara atanmaksızın ilgili akademik
birim tarafından talep edildiği sürece görevlerine devam edebilirler.
(2) Üniversite dışına atanan asker öğretim üyeleri için, bu Yönetmeliğin emeklilik yaş
haddi ile ilgili hükümleri uygulanmaz.
(3) Üniversitede görevli asker öğretim elemanları; Üniversitece uygun görülen hallerde,
olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Milli Savunma Bakanlığınca, özlük
hakları saklı kalmak kaydıyla Üniversite dışında da görevlendirilebilirler.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:
RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK
SÜRELİ YAYINLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî
İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Resmî ilânlar yayınlandığı gazetenin imtiyaz sahibine ait internet (haber) sitesinde
eş zamanlı olarak yayınlanır. Birden fazla gazetenin imtiyaz sahibinin aynı olması durumunda
her bir gazetenin ayrı internet (haber) sitesi olması gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 49 – (1) Gazetelerde yayınlanacak resmî ilânların dizgi-tertip işlemlerinin
Resmî İlân Fiyat Tarifesinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılması zorunludur.
(2) Resmî İlân Fiyat Tarifesinde belirlenen usul ve esaslara aykırı uygulamalar nedeniyle meydana gelen fazla ölçümler fatura düzenlenirken dikkate alınmaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bu satış adetlerinin İstanbul’da yayınlanan gazeteler için en az yüzde ellisinin, Ankara ve İzmir’de yayınlanan gazeteler için yüzde kırkının, diğer şubelerin bulunduğu yerlerde
yayınlanan gazeteler için en az yüzde otuzunun yayın yerlerindeki bayiler aracılığıyla gerçekleştirilmesi şarttır. Ancak, bu madde kapsamındaki gazetelerden günlük fiili satış adedi;
a) Yirmi beş binden az olmayanların, yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış
adedinin tamamını,
b) Elli binden az olmayanların, yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış adedinin
iki katını,
c) Yüz binden az olmayanların, yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış adedinin
üç katını,
ç) İki yüz binden az olmayanların, yayınlanan her sayısına ilişkin asgarî fiili satış adedinin dört katını,
bayiler aracılığı ile gerçekleştirmeleri zorunludur.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“g) Basılı her sayısı için kendilerine ait internet (haber) sitelerinde ilgili güne ilişkin
00.00-24.00 saatleri arasında farklı konularda en az on beş güncel haber ve bu haberlerle bağlantılı resim/fotoğraflara, süresi yirmi saniyenin altında olmamak üzere güncel video habere
ve iki köşe yazısına yer veren gazetelere Kuruma yazılı talepleri üzerine 1/6 oranında,
ğ) Gazetelerin basılı sayısında yayınlanan resmî ilânların Kurumun resmî ilân portalında
(www.ilan.gov.tr) görüntülenmesini sağlayan dijital pano (widget) uygulamasına kendi internet
(haber) sitesinde görünür şekilde yer veren ve bu uygulama üzerinden yaygın gazetelerde aylık
dokuz binin, bölgesel ve yerel gazetelerde ise dört bin beş yüzün üzerinde sayfa gösterimi sağlayan gazetelere 1/6 oranında,”
“(3) Birinci fıkranın (g) ve (ğ) bentlerine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan
gazetelerin kendilerine ait internet (haber) siteleri içeriğinde 30/11/1994 tarihli ve 22127 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun’un 49 uncu
Maddesinde Yer Alan Basın Ahlâk Esasları Hakkında Genel Kurul Kararını ihlal ettiğinin resen
ya da şikayet üzerine tespiti halinde, ilgili gazeteler Yönetim Kurulu kararıyla iki ayı geçmeyecek şekilde birinci fıkranın (g) ve (ğ) bentleri hükümlerinden yararlandırılmaz.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Birinci fıkranın (ç) bendine göre ek gösterge uygulamasından yararlanan gazetelerin kendilerine ait internet (haber) siteleri içeriğinde Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195
Sayılı Kanun’un 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlâk Esasları Hakkında Genel Kurul
Kararını ihlal ettiğinin resen ya da şikâyet üzerine tespiti halinde, ilgili gazeteler Yönetim Kurulu kararıyla iki ayı geçmeyecek şekilde birinci fıkranın (ç) bendi hükmünden yararlandırılmaz.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Kurumun görev alanındaki dergiler, yayınlanan basılı sayılarına ait sayfalarını elektronik ortamda da (PDF) olarak Kuruma göndermek zorundadır.”
“(3) Kendilerine ait yayın aralıklarına uygunluk arz edecek şekilde yayınlanan basılı
sayılarını bu sayıların dağıtım ve yayın zamanları içerisinde yukarıdaki mercilere intikal ettirmeyen ya da Kurum görev alanında bulunan ve yayınlanan basılı sayılarına ait sayfalarını Kuruma elektronik ortamda (PDF) olarak göndermeyen dergiler, 28 inci maddede belirtilen listelerden çıkarılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (k), (l),
(n) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“b) Ankara ili Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar,
Sincan ve Yenimahalle ilçeleri,”
“k) İstanbul ilinin Çatalca, Silivri ve Şile ilçeleri dışındaki diğer ilçeleri,
l) İzmir ili Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar,
Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçeleri,”
“n) Kocaeli ili Başiskele, İzmit ve Kartepe ilçeleri,”
“(2) Bu Yönetmeliğin;
a) Hatay ili İskenderun ve Arsuz ilçeleri, Dörtyol ve Payas ilçeleri; Kocaeli ili Çayırova,
Darıca, Dilovası ve Gebze ilçeleri; Muğla ili Fethiye ve Seydikemer ilçeleri; Tekirdağ ili Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri, Çorlu ve Ergene ilçeleri tek yayın yeri kabul edilmek suretiyle bu
yayın yerlerinde yayınlanan gazetelere,
b) İstanbul ili Çatalca, Silivri ve Şile ilçelerinde yayınlanan gazetelere,
c) Birinci fıkranın (k) bendi istisna olmak üzere diğer bentlerinde belirlenen yayın yerlerinin dışında kalan yerlerdeki gazetelere,
Birinci ve Üçüncü Kısım hükümleri uygulanır.”
“(5) 5216, 5747 ve 6360 sayılı Kanunlar uyarınca Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine dahil olan ilçelerde yayınlama hakkını haiz gazete bulunmaması halinde, bu ilçelere ait
yayın yerleri, bağlı oldukları il için birinci fıkrada belirlenen yayın yerleri içerisinde kabul edilir.”
MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;
a) 4 ve 6 ncı maddeleri 1/1/2018 tarihinde,
b) 2 nci maddesi Resmî İlân Fiyat Tarifesinin Resmî Gazete’de yayımını takip eden ayın
birinci günü,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
5/10/2016
29848
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
111/4/2017
30035
218/7/2017
30127
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“37) Kayıtlı elektronik posta (KEP): 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi uyarınca sermaye şirketlerine geçerli tebligata esas elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“h) Atıktan akaryakıt üretimine ilişkin işleme lisanslarında, tesislerdeki ara ürünlerin,
akaryakıt harici ürünlerin, akaryakıta harmanlanan ürünlerin, ulusal marker uygulanacak ve
uygulanmayacak akaryakıtın bulunduğu tanklara ve dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank
numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi ile kullanılacak atıklara ve üretilecek
akaryakıt türlerine ilişkin bilgileri,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve
onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Lisans sahibi sermaye şirketleri; e-tebligata uygun, aktif ve kendilerine ait KEP adreslerini Kuruma bildirmekle ve KEP adreslerinin sürekli olarak geçerli, aktif ve e-tebligata
uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“n) Tesislerin devreye alınma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet
gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat
ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamak, TS
ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde TS ISO/IEC 27002
Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını da referans almak,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 21 – İşleme lisansı sahipleri piyasada; petrokimya ürünlerinin üretimi, biodizel
üretimi veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı kapsamında tehlikeli atık olarak sınıflandırılanlar hariç olmak üzere atıktan akaryakıt üretimi ile iştigal edebilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 50 – Bir sonraki yıl için geçerli olacak gelir payı bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul Kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.
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Gelir payı rafinerici adına açılmış gelir payı hesabına yatırılır. Rafinerici lisansı sahipleri, akaryakıt satışlarından gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.
Gelir payına ilişkin yapılan ödemenin karşılığı olarak tahsil edilecek tutar, düzenlenen
faturalarda ayrı başlık altında gösterilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“2018 yılında uygulanacak gelir payları
GEÇİCİ MADDE 22 – 2018 yılında uygulanacak gelir payı bedelleri 2017 yılının Aralık ayı sonuna kadar Kurul Kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“18 inci maddeye ilişkin uyum yükümlülüğü
GEÇİCİ MADDE 23 – Lisans sahibi sermaye şirketleri, 18 inci maddenin son fıkrasında yer alan yükümlülüklerini, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yerine
getirmekle yükümlüdür.”
MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bir sonraki yıl için geçerli olacak gelir payı bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna
kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Gelir Payı rafinerici adına açılmış gelir payı hesabına yatırılır. Rafinerici lisansı sahipleri, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)
satışlarından gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – 2018 yılında uygulanacak gelir payı bedelleri 2017 yılının Aralık ayı sonuna kadar Kurul Kararıyla belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi hükümleri yayımı tarihinde, diğer hükümleri ise 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.
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TEBLİĞ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SU, ELEKTRİK VE GAZ SAYAÇLARI TAMİR VE AYAR ÜCRET TARİFESİ
HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSGM-2017/11)
Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar
Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su, elektrik ve gaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerinin
belirlenmesidir.
(2) Bu Tebliğ, sayaçların tamir, bakım ve ayar ücretlerini kapsar.
Reddedilen sayaçlar
MADDE 2 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep edilmez.
Ücret tarifesi asma zorunluluğu
MADDE 3 – (1) Ek-l’de yer alan tarifenin, tamir ve ayar istasyonlarında kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.
İdari para cezası
MADDE 4 – (1) Ek-l’de yer alan tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden
veya alanlar hakkında Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (g)
bendi hükmü uyarınca işlem yapılır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 – (1) 29/12/2016 tarihli ve 29933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su,
Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MSGM2016/22) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2017/136
KARAR NO : 2017/249
Birden Fazla KiĢi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma suçundan Mahkememizin
yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 20/09/2017 tarihli ilamı ile sanık Engin YÜKSEL, TCK.
149/1-a-c-h maddesi gereğince 6 YIL 8 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiĢtir.
Tüm aramalara rağmen Afganistan vatandaĢı olan Serdar Muhammad ve Varaki oğlu, 1997 Kabil
doğumlu müĢteki Mehmet FĠRUZĠ'ye tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar
verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.
10431

—— • ——

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO
: 2017/154
KARAR NO
: 2017/251
DAVACI
: K.H.
SANIK
: MURAT CENGĠZ, Halil ve Emine oğlu, 01/06/1985 ADANA
doğumlu, BATMAN, GERCÜġ, Babnir Mah./köy nüfusunda kayıtlı.
Sucuzade Mah. 3003 Sk. No: 12 Seyhan / ADANA adresinde oturur.
Bekar, 2 çocuklu, okuryazar, balıkçılık yapar, TC vatandaĢı.
TC Kimlik No: 58180551508
SUÇ
: BiliĢim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak
Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik
SUÇ TARĠHĠ
: 24/03/2015
Sanık Murat CENGĠZ hakkında mahkememizde yapılan açık duruĢma sonunda;
HÜKÜM ÖZETĠ;
Sanık Murat CENGĠZ hakkında, müĢteki Mehmet CÖHCE'ye yönelik biliĢim sistemleri
banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede
Sahtecilik suçundan 5237 sayılı Yasanın TCK 204/1, 62, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay
hapis cezasına hükmedilmesine karar verilmiĢtir.
Gıyabi karar tüm aramalara rağmen sanık Murat CENGĠZ'e tebliğ edilemediğinden 7201
sayılı Yasanın 28, 29, 30, 31 ve CMK 291. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir.
CMK 291. maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanığın veya vekilinin 7 gün içinde
hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine
tutulacak tutanak ile Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna baĢvurulabileceği
hususu tebliğ ve ihtar olunur.
Karar dairesinde hüküm özetinin RESMĠ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün
içerisinde sanık veya vekili tarafından yasal yollara baĢvurulmadığı takdirde gerekçeli kararın
sanığa tebliğ edilip, kesinleĢmiĢ sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı hususu, tebliğ
yerine geçerli olmak üzere, Ġlan olunur.
10451
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELĠF CĠNS BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı
muhtelif cins biliĢim malzemesi, teknik Ģartnamesine, ayrıca yazılımlar için teknik Ģartnamede
belirtilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar
listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname, marka/model, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile
ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 25.12.2017 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’te evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine, ayrıca yazılımlar için teknik Ģartnamede belirtilen
marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin
fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif
sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat 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.
11123/1-1
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VERĠ DEPOLAMA SĠSTEMĠ KAPASĠTE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı
1 adet Veri Depolama Sistemi Kapasite Artırımı, 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 (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 25.12.2017 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’te evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat 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.
11124/1-1
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MODÜLER MUTFAK SĠSTEMĠ ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayının ihtiyacı olan Modüler Mutfak Sistemi kapalı zarfla teklif alınmak
suretiyle alınacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖
adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 300,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.01.2018 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz
Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 18.01.2018 günü saat 14:00’de Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.

—— • ——

11079/1-1

MUHTELĠF MAN B&W SATIN ALINACAKTIR
TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No

: 2017/669033

1 - Ġdarenin:
a) Adresi

: HAYDARPAġA LĠMAN ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Telefon ve Faks Numarası : (0 216) 348 80 20 / 47 07 - (0 216) 345 17 05
c) Elektronik Posta Adresi

: alizengin@tcdd.gov.tr

2 - Ġhale konusu malın
adı ve miktarı

: MAN B&W 17 KALEM ANA MAKĠNA YEDEK
PARÇA TEMĠNĠ

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin HAYDARPAġA LĠMAN ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve Hizmet
Alım Komisyonu BaĢkanlığına 03/01/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması
Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı HAYDARPAġA LĠMAN ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve
Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD HAYDARPAġA LĠMAN ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM
SATIM BÜROSUNDAN KDV Dahil 300,00 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.

11106/1-1
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK OKSĠJENLĠ FERDĠ KURTARICI MASKE-30 DK. 4734 SAYILI
KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE
USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık
Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2
ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel:0 372 252 40 00 (70 hat) Fax:0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr
2 - Ġhale konusu iĢin nev’i
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Oksijenli Ferdi Kurtarıcı Maske-30 Dk, 1 Kalem
(1350 ad)
b) Teslim yeri
: Yerli Yükleniciler için: Makina ve Ġkmal Dairesi
BaĢkanlığı, Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube
Müdürlüğü, Tesellüm ġefliği Ambarı.
Yabancı Yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen
teslim limanı
c) Teslim tarihi
: 4 ay.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 17/01/2018 ÇarĢamba saat 15.00
c) Dosya no
: 846-TTK/1557
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) ġartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Bu Ģartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
Ferdi kurtarıcıların EN 13794 Standardına uygun olduğuna dair akredite kuruluĢtan
alınmıĢ sertifika teklifle birlikte verilecektir. Bu sertifikası bulunmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Teknik Ģartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre eksiksiz
ve tam olarak cevaplandırılacaktır. Bu durum değerlendirmede dikkate alınacaktır.
h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi,
i) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkabat Cad.) 19. Sok.
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karĢılığı
temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 17/01/2018 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 2 MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden Ġdaremiz sorumlu
değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK 18 KALEM RAY MALZEMELERĠ ALIMI 4734 SAYILI
KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK
ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Ġhale kayıt numarası
: 2017/662116
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel : 0 372 259 47 94 - 84
Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr
2 - Ġhale konusu iĢin nev’i
Malzemenin Cinsi
Miktarı: (Adet)
a) Niteliği, türü ve miktarı
18 Kalem Ray Malzemeleri
114.550
TOPLAM:
114.550
b) Teslim yeri
: TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve Ġkmal Daire
BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm iĢleri ġube
Müdürlüğü Tesellüm ġefliği ambarıdır.
c) Teslim tarihi
: Ray malzemeleri 90 günde teknik Ģartnamede
belirtildiği gibi teslim edilecektir.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 15.01.2018 Pazartesi - Saat 15.00
c) Dosya no
: 1717054
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat,
f) Bu Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ
ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum
beyannamesi,
j) Bu Ģartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
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k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan
durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca
kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler.
4.3. -------------------5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1. Ekonomik acıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
5.2. Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.
5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.
6 - Ġhale, Ġdari ġartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 150,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. Ġhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR910001 5001 58007292564228
numaralı hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale
dokümanı bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde
belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı
olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale
dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç
ulaĢmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu
tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç: 15.01.2018 Pazartesi - Saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır. Ġsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu alımın tamamını
kapsayabilecektir. Ancak her bir iĢ kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
11105/1-1

20 Aralık 2017 – Sayı : 30276

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 61

SONDAJ YEDEGĠ AW TĠJ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: SONDAJ YEDEGĠ AW TĠJ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında
hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2017/661009
Dosya no
: 1722083
1 - Ġdarenin:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2
67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat)
Faks: 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - Ġhale Konusu Malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri

c) Teslim tarihi
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer

: Sondaj Yedeği AW Tij: 1 kalem (450 adet )
: Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye TaĢkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı
Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm
ġefliği Ambarı ZONGULDAK
: ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 27/12/2017 ÇarĢamba günü saat: 15.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
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e) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı
ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
4.2.1.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 27/12/2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
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MUHTELĠF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
Muhtelif Malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
1 - Ġdarenin
a) Adresi

: ELĠ. ĠĢletme Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. 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

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

:

Ġhalenin - Niteliği - Türü

Ġ.K. No

Dosya No

676841

2017 - 2352

6.000.000 Adet Polipropilen Kömür
1

Torbası Alımı

Ġhale Tarih -

Teslim

Saati

Süresi

28.12.2017

60 Gün

14.30

b) Teslim yeri

: ELĠ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri

: SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren
yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer

: ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı
salonu Soma/MANĠSA

4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir
ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren en az 30 gün olmalıdır.
8 - ĠĢletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna
maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlarla tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.
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LOKOMOTĠF MUHTELĠF MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2017/660189
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 12 Kalem Lokomotif Muhtelif Malzemeleri teknik
bilgiler ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle
alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 05.01.2018 - Saat 15.00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye
katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
05/01/2018 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
10960/1-1

—————

MOTOR DEMONTE YIKAMA VE AMBALAJLAMA ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
Ġhale Kayıt Numarası
: 2017/663819
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 4 Kalem DE 24000-22000 - 33000 tipi Motorların
Demonte, Parça Yıkama ve Ambalajlama iĢi ile TLM 16
V 185 tipi ve GM Motor Gövdeleri Hassas Yıkama
Hizmet Alımı ĠĢi teknik Ģartnamelerine göre
yaptırılacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 03.01.2018 - Saat 15.00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
03.01.2018 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Yusuf Has Hacip Vakfı.
VAKFEDENLER: Mahmud Emin.
VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ġstanbul.
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE
NO’SU: Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.11.2017 tarihli tashih kararlı 12.09.2017
tarihli ve E: 2016/499, K: 2017/420 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Ġyiliğin egemen olması için eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, iktisat,
sanat çevre ve kültürel alanlarda faaliyete bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları
gerçekleĢtirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (YüzbinTürkLirası) nakit.
YÖNETĠM KURULU: Mahmud Emin, Muhammed Sultan, Hatip Sultan, Zöhre Sultan,
Mukaddes Emin.
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Kutadgu Bilig
Ġlmi AraĢtırma ve DayanıĢma Derneği'ne devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
11096/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Diyarbakır 1. ĠĢ Mahkemesinin 2015/258 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem
yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
11045/1-1

—————

Diyarbakır 1. ĠĢ Mahkemesinin 2016/719 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem
yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
11406/1-1

—————

Diyarbakır 1. ĠĢ Mahkemesinin 2016/718 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem
yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
11047/1-1

—————

Diyarbakır 6. ĠĢ Mahkemesinin 2017/806 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem
yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
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.
11125/1-1
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
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.
11126/1-1
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Sayfa : 77

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
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.
11127/1-1
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:
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.
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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.
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Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

20 Aralık 2017 – Sayı : 30276

Orman ve Su İşleri 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.
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Orman ve Su İşleri 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.
11116/1-1
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Orman ve Su İşleri 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.
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Orman ve Su İşleri 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.
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Orman ve Su İşleri 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.
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Orman ve Su İşleri 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.
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Sağlık 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.
11098/1-1
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Sağlık 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.
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Sağlık 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.
11100/1-1
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Sağlık 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.
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

Adresi

Kayalı YerleĢkesi Merkez/Kırklareli

Posta Kodu

39100

Ġl/Ġlçe

Merkez

Tel-Faks

288 212 96 80

E-Mail

imidb@klu.edu.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Bereketim Hazır Yemek Tekstil

Adı/Unvanı

Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti.

Adresi

Karacaibrahim Mah. MeĢe Sokağı

Yolu Cad. 5. Km. No: 41

Tutkunlar Sitesi G Blok No: 14G/3

Merkez/KIRKLARELĠ

Merkez/Kırklareli
17224104292

Vergi Kimlik/

1650302885

Mükellefiyet No
Kayıtlı Olduğu

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No
Süresi

Süleyman YILMAZ (ġirket Müdürü)

Cumhuriyet Mah. BLV. Kofçaz

T.C. Kimlik No

6. Yasaklama

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

4386
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
BĠLĠġĠM UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI ĠLANI
1 - Genel Bilgiler
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumuna yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamada
yapılacak giriĢ sınavı ile BiliĢim Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfı 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanacak toplam 71
(yetmiĢbir) BiliĢim Uzman Yardımcısının alan/bölüm ve kontenjanları aĢağıda gösterilmiĢtir:
ALAN/BÖLÜM
Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve
yüksekokulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve iĢletme
fakülteleri veya bölümleri mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun
olmamakla birlikte sayılan alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmıĢ
olanlardan
Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından
Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleĢme,
telekomünikasyon, endüstri, bilgisayar mühendisliği fakülteleri veya bölümleri
mezunlarından ya da belirtilen bölümlerden mezun olmamakla birlikte sayılan
alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmıĢ olanlardan

ADET

18

18

35

2 - Sınava Katılma ġartları
Yapılacak olan giriĢ sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel Ģartları taĢımak,
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat
ve iĢletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrikelektronik, elektronik, elektronik ve haberleĢme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak (01/01/1983
ve sonraki tarihlerde doğanlar).
ç) 2017 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) ,
alanlara göre aĢağıda belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almıĢ olmak
kaydıyla, baĢvuruda yapanlar arasında alanlar itibariyle yüksek puandan düĢük puana doğru
yapılan sıralama sonucunda;
• Sosyal bilimler alanında, KPSSP3 veya KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden
aldığı puan ile ilk 360,
• Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile
ilk 360,
• Mühendislik alanında, KPSSP2 veya KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden aldığı
puan ile ilk 700 aday arasına girmiĢ olmak
gerekmektedir.
Adayların baĢvurdukları alanda belirtilen iki KPSS puan türünden yüksek olana göre
sıralama yapılacaktır.
Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriĢ sınavına
girmeye hak kazanır.
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3 - Sınava BaĢvuru ve BaĢvuru Belgeleri
GiriĢ sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle kariyer.btk.gov.tr adresinde yer alan
baĢvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
Adayların;
a) BaĢvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı
ile baĢvurularını 5 - 17 Ocak 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Kurumun
merkez teĢkilatının bulunduğu EskiĢehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine
Ģahsen ya da posta ile yapmaları gerekir. Posta ile yapılan baĢvurularda, istenilen belgelerin
Kuruma en geç son baĢvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaĢması Ģarttır. Postadaki
gecikmeler dikkate alınmaz.
Yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin
Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini
de baĢvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
BaĢvuru esnasında, adaylardan istenen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydı ile
fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir.
Posta ile baĢvuru yapacak adaylar, belgelerin noter onaylı suretleri veya asılları ile
baĢvuruda bulunabilirler. Adayların belgelerin asıllarını talep etmeleri halinde, ilgili evrakların
fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.
4 - Sınav ve Değerlendirme
Yazılı sınavına katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara
ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla bildirim yapılır. Ġlanda yer alan adaylar önce
yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 10 - 11 ġubat 2018 tarihlerinde Ankara’da (BaĢvuruların
bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati yayınlanacaktır) yapılacaktır.
Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan baĢlamak üzere öğrenim alanları
itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boĢ kadro sayısının 4 katı aday baĢarılı kabul
edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı
puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar
Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj
yoluyla bildirim yapılır.
Sözlü sınava girmeye hak kazananların aĢağıdaki belgeleri en geç sözlü sınav tarihinden 3
(üç) gün önce Kuruma teslim etmeleri gerekmektedir:
a) Fotoğraflı özgeçmiĢ,
b) Erkek adaylardan, askerlikle iliĢkisinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
c) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan
Ġstenen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava girme hakkını
kaybederler.
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Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda baĢarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları
Ģarttır. Yazılı ve sözlü sınavlarda baĢarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması
alınarak adayların giriĢ sınavı puanı ve baĢvuru alanları itibarıyla baĢarı sırası belirlenir.
Duyuruda yer alan boĢ kadro sayısı kadar aday baĢarılı olmuĢ kabul edilecektir. GiriĢ sınavında
baĢarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boĢ kadro sayısının en fazla yarısı kadar da
yedek aday belirlenir.
Sınav sonuçları ve baĢarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler, sözlü
sınavın bitimini takip eden beĢ gün içinde Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara
elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara
posta yoluyla tebligat yapılır.
5 - Sınav Konuları
BiliĢim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları;
• Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C.
Anayasası, Ġdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (BaĢlangıç
Hükümleri, ġahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari ĠĢletme, ġirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak
Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik HaberleĢme Hukuku, Makro Ġktisat,
Mikro Ġktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku,
Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve
Mali Tablolar Analizi konularından,
• Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,
Ġdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (BaĢlangıç Hükümleri, ġahsın
Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari ĠĢletme, ġirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza
Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik HaberleĢme Hukuku konularından
• Mühendislik alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar Programlama, Veri
Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Ġnternet ve Bilgi Güvenliği,
ĠĢletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal
Mantık Tasarımı, Bilgisayar Mimarisi, Sinyaller ve Sistemler, HaberleĢme ve Mikro ĠĢlemciler,
Yöneylem AraĢtırması konularından,
oluĢacaktır.
6 - Diğer Hususlar
Sınava katılma Ģartlarını taĢımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar.
Bunlardan sınava girmiĢ olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir.
Ġstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz
sayılır, atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu Ģekilde Kurumu yanıltanlar kamu
görevlisi ise durumları çalıĢtıkları Kurumlara da bildirilir.
Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması
gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar. Adayların
yazılı sınavda yanlarında yumuĢak uçlu kurĢun kalem ve silgi bulundurmaları da gerekmektedir.
Sınav sürecine iliĢkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi
üzerinden (www.btk.gov.tr) yapılacaktır. Adayların sınava iliĢkin geliĢmeleri Kurumun resmi
internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde
açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve
yardımcı doçent kadrolarına baĢvuracak adayların ―Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Atanma ve Yükseltilme Ġlkeleri‖nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Profesörlük ve doçentlik kadrosuna baĢvuracakların; Rektörlük Personel Daire
BaĢkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna baĢvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde
aĢağıda içeriği belirtilen dosya ile baĢvurmaları gerekmektedir.
Dosya içeriği;
- BaĢvuru için asgari koĢulları sağladığına dair belge
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)
- ÖzgeçmiĢ
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna baĢvuranlar baĢlıca araĢtırma eserini belirteceklerdir.)
- TC Kimlik No
- Fotoğraf (1 adet)
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat
eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara iliĢkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı
çalıĢmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri
(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım
dosya ile baĢvuracaklardır.)
1 - BaĢvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.
3 - Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin
baĢvuruları kabul edilmeyecektir.
4 - BaĢvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve Ġlkelerde öngörülen koĢulları yerine
getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır.
Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve baĢvuru dosyalarını bir
takım olarak baĢvuru sırasında sunmak kaydıyla, baĢvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini
(makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
2 - Ġlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.
Birimi

Unvan

Adet

YARD. DOÇ.

1

DOÇENT

1

YARD. DOÇ.

1

Açıklamalar

DĠL VE TARĠH-COĞRAFYA FAK.
Halkbilim ABD
Paleoantropoloji ABD
Protohistorya

ve

Arkeolojisi ABD

Ön

Asya

Halkbilim ve Somut Olmayan Kültürel Miras
alanında çalıĢmaları olmak.
Antropolojik açıdan Antik DNA çalıĢmaları
olmak.
Protohistorya

ve

Ön

Asya

alanında doktora yapmıĢ olmak.

Arkeolojisi
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Açıklamalar

Adet

DĠL VE TARĠH-COĞRAFYA FAK.
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında
Arap Dili ve Edebiyatı ABD

PROFESÖR

1

doktora yapmıĢ ve Endülüs Ģiiri üzerine
çalıĢmaları olmak.

Fiziki Coğrafya ABD

PROFESÖR

1

Türkiye Coğrafyası ABD

YARD. DOÇ

1

PROFESÖR

1

DOÇENT

1

Tarih Öncesi Arkeolojisi ABD

YARD. DOÇ

1

Dramatik Yazarlık ASD

YARD. DOÇ

1

Kuzey Doğu Türk Lehçeleri ve
Edebiyatı ABD
Eski Türk Edebiyatı ABD

Hakas Türklerinin Dili ve Edebiyatı alanında
çalıĢmaları olmak.
Tarih Öncesi Arkeolojisi alanında yontmataĢ
tekno-tipolojisi üzerine çalıĢmaları olmak.
Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı lisans
mezunu olmak, Tiyatro Kuramları EleĢtiri ve
Dramaturgi alanında doktora yapmıĢ olmak.

Urdu Dili ve Edebiyatı ABD

YARD. DOÇ

1

PROFESÖR

1

Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında
doktora yapmıĢ olmak.

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
Temel Tıp Bilimleri ABD

Bakteriyel Virülans PCR çalıĢmaları olmak,
Ağız Mikrobiyolojisi dersleri vermiĢ olmak.
―Periodontopatojen

Periodontoloji ABD

DOÇENT

1

fonksiyonları

bakterilerin

üzerine

etkisi‖

nötrofil
konusunda

çalıĢmaları olmak.
DOÇENT

1

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi ABD

PROFESÖR

1

Genel Biyoloji ABD

PROFESÖR

1

Zooloji ABD

PROFESÖR

1

Katıhal Fiziği ABD

PROFESÖR

1

Periodontoloji ABD

―Gestasyonel diabetes mellitus ve periodontal
sağlık iliĢkisi konusunda çalıĢmaları olmak.

FEN FAKÜLTESĠ
Ekoloji ve Çevre Biyolojisi konusunda
çalıĢmaları olmak.
Bitki Embriyolojisi, Sitolojisi ve Anatomisi
alanında çalıĢmaları olmak.
Kas

ve

Enzim

Histokimyası

alanında

çalıĢmaları olmak.
Nanoyapılı

malzemeler

karakterizasyon

ve

nanomekanik

konusunda

çalıĢmaları

olmak.
Risk Analizi ABD

PROFESÖR

1

Risk Analizi ile ilgili çalıĢmaları olmak.
Fonksiyonel, Fark Denklemleri, Ġmpulsive

Uygulamalı Matematik ABD

PROFESÖR

1

Diferensiyel

Denklemler

konusunda

çalıĢmaları olmak.
Yöneylem AraĢtırması ABD

DOÇENT

1

Yöneylem

AraĢtırması

çalıĢmaları olmak.

alanı

ile

ilgili
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Unvan

Adet

YARD. DOÇ

1

Basın Yayın Tekniği ABD

DOÇENT

1

Reklamcılık ve Tanıtım ABD

DOÇENT

1

PROFESÖR

1

PROFESÖR

1

YARD. DOÇ

1

DOÇENT

1

Açıklamalar

HUKUK FAKÜLTESĠ
Milletlerarası Özel Hukuk ABD
ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

KiĢilerarası ĠletiĢim ABD

Haberde

temsil

ve

kültürel

çalıĢmalar

alanında çalıĢmaları bulunmak.
Sağlık iletiĢimi alanında çalıĢmaları bulunmak.
Siyasal

iletiĢim

alanında

çalıĢmaları

bulunmak.

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
Din Sosyolojisi ABD
SĠYASAL BĠLGĠLER FAKÜLTESĠ
Kent, Çevre ve Yerel Yönetim
Politikaları ABD
Uluslararası ĠliĢkiler ABD

Kent ve Çevre Bilimleri alanında kentsel
politikalar konusunda doktora yapmıĢ olmak.
Sosyoloji alanında doçent unvanı almıĢ olmak.
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil

KarĢılaĢtırmalı Siyaset ABD

PROFESÖR

1

Öğretimi

ve

Yapılmasında

Yabancı
Uyulacak

Dille

Öğretim

Esaslara

ĠliĢkin

Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında
belirtilen Ģartlardan birini sağlıyor olmak.
Siyasi tarih alanında doçent unvanı almıĢ
olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı
KarĢılaĢtırmalı Siyaset ABD

PROFESÖR

1

Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında

Uyulacak

Esaslara

ĠliĢkin

Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında
belirtilen Ģartlardan birini sağlıyor olmak.
TIP FAKÜLTESĠ
Histoloji-Embriyoloji uzmanı olmak. Üreme
DOÇENT

Histoloji ve Embriyoloji ABD

1

biyolojisi alanında çalıĢmaları ve deneyimi
olmak.

VETERĠNER FAKÜLTESĠ
Veteriner
Veterinerlik

Farmakoloji

ve

Toksikolojisi ABD

DOÇENT

1

alanında

Farmakoloji
doktora

Farmakogenetik

ve

ve

Toksikolojisi

yapmıĢ

olmak;

Endokrin

Bozucular

konusunda çalıĢmaları olmak.
Veteriner Mikrobiyoloji alanında doktora
Veterinerlik Mikrobiyolojisi ABD

DOÇENT

1

yapmıĢ olmak ve Kanatlı Salmonellalar ile
Mikrobiyom Analizi konularında çalıĢmaları
olmak.
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Adet

Açıklamalar

VETERĠNER FAKÜLTESĠ

Veterinerlik Anatomisi ABD

PROFESÖR

1

Veteriner Anatomi alanında doktora yapmıĢ
olmak ve hayvanlarda manyetik rezonans
görüntüleme teknikleri üzerinde çalıĢmaları
olmak.

Veterinerlik Anatomisi ABD

DOÇENT

1

Veteriner Anatomi alanında doktora yapmıĢ
olmak ve hayvanlarda plastinasyon teknikleri
üzerine çalıĢmaları olmak.

DOÇENT

1

Veteriner Biyokimya alanında doktora
yapmıĢ olmak. Elektromanyetik alanlar ve
kolorektal kanserler konularında çalıĢmaları
olmak.

Veterinerlik Fizyolojisi ABD

PROFESÖR

1

Veteriner Fizyoloji alanında doktora yapmıĢ
olmak. Rumen sindiriminin geliĢtirilmesi
alanında çalıĢmaları olmak.

Veterinerlik Fizyolojisi ABD

DOÇENT

1

Evcil hayvanlarda davranıĢ fizyolojisi,
davranıĢ geliĢimi, stres ve öğrenme
konularında çalıĢmaları olmak.

Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji
ABD

PROFESÖR

1

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim
Dalında doktora yapmıĢ ve Et kalitesi üzerine
ultrastrüktürel çalıĢmaları olmak.

Hayvan
Sağlığı
ĠĢletmeciliği ABD

PROFESÖR

1

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve ĠĢletmeciliği
alanında doktora yapmıĢ ve kırmızı et ve
kanatlılar üzerine çalıĢmaları olmak.

YARD. DOÇ

1

Veteriner Biyoistatistik Anabilim Dalında
doktora yapmıĢ olmak.

Veterinerlik Genetiği ABD

DOÇENT

1

Veteriner Genetik Anabilim Dalında doktora
yapmıĢ ve hayvanlarda genom düzeyinde
çalıĢmaları olmak.

Veterinerlik Genetiği ABD

YARD. DOÇ

1

Veteriner Genetik Anabilim Dalında doktora
yapmıĢ ve hayvanlarda immunogenetik
alanında çalıĢmaları olmak.

PROFESÖR

1

Adli Tıp Doçenti olmak,
alanında çalıĢmaları olmak.

1

Doktorasını Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Analitik Kimya alanında yapmıĢ olmak. Ġlaç
analizleri ve ilaçların enantiyomerik ayırımları
konusunda çalıĢmaları olmak.

1

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin
Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında
belirtilen Ģartlardan birini sağlıyor olmak.

Veterinerlik Biyokimyası ABD

Ekonomisi

Veterinerlik Biyoistatistik ABD

ADLĠ BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
Kriminalistik ABD

Adli Toksikoloji ABD

TÜRK ĠNKILAP TARĠHĠ
ENSTĠTÜSÜ

YARD. DOÇ

DOÇENT

Kriminalistik
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili
yönetmelik hükümleri ve ―Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesi ‖ doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentlerin baĢvuru süresi,
ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle baĢlar, onbeĢinci (15.) günün mesai saati
bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web
sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. Ġlan olunur.
BURSA TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALIMI ĠLAN TABLOSU
BĠRĠMĠ: DOĞA BĠLĠMLERĠ, MĠMARLIK VE MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Sıra
No

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Açıklama

Adet

Lisans ve lisansüstü derecelerini
Kimya Mühendisliği Bölümünden,
Doktora ve Doçent unvanlarını
Kimya
1

Mühendisliği

Kimya
Mühendisliği

Profesör

Kimya
1

1

Mühendisliği

alanından

almıĢ olmak. Kuantum kimyasal
yöntemlerle kataliz ve katalitik
tepkimeler ile ilgili çalıĢmaları
olmak.
Lisans ve lisansüstü derecesini
Tekstil Mühendisliği Bölümünden,
Doktora

Lif ve Polimer
2

Mühendisliği

Lif ve Polimer
Mühendisliği

Profesör

unvanını

Mühendisliği
1

1

unvanını

ve

Tekstil

Tekstil
Doçentlik

Bilimleri

ve

Mühendisliği alanlarından almıĢ
olmak. Polietilen teraftalat lifleri
konusunda çalıĢmaları olmak.
BĠRĠMĠ: ORMAN FAKÜLTESĠ
Lisans ve lisansüstü derecelerini
Orman
3

Orman

Orman

Mühendisliği

Mühendisliği

Doçent

Mühendisliği

alanından

almıĢ olmak. Orman amenajmanı
2

1

konusunda çalıĢmaları bulunmak.
Ġngilizce ders verebilme yeterliliği
olmak.

Not: Doçent kadrolarına atanacaklar daimi statüde çalıĢtırılacaklardır.
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Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
HATAY
Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri
uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
Duyurulur.
Rektörlük: 0 326 221 33 17 - 18
BĠRĠMĠ/BÖLÜMÜ/ANABĠLĠM DALI UNVANI DRC. ADET
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
TÜRKÇE VE SOSYAL BĠLĠMLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ

NĠTELĠKLERĠ

PROFESÖR

1

1

Okuma yazma eğitimi alanında
çalıĢmıĢ olmak

PROFESÖR

1

1

Farklı kimyasalların genotoksik
etkileri üzerine çalıĢmıĢ olmak

1

1

Kromatografik
yöntemler,
ekstrasyon
teknikleri
ve
elektroanalitik kimya alanlarında
çalıĢmıĢ olmak

PROFESÖR

1

1

Yönetim ve stratejik iĢbirlikleri
konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak

BEYĠN VE SĠNĠR CERRAHĠ

PROFESÖR

1

1

TIBBĠ PATOLOJĠ

PROFESÖR

1

1

TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ
GENEL BĠYOLOJĠ
KĠMYA BÖLÜMÜ
ANALATĠK KĠMYA

PROFESÖR

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ BÖLÜMÜ
YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ
TIP FAKÜLTESĠ
CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ
Serebrovasküler ve kafa kaidesi
cerrahisi konusunda yurtdıĢı
eğitim almıĢ olmak
Uterus leiomiyomlarında kromozom
analizi konusunda çalıĢma yapmıĢ
olmak

TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ
TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ

PROFESÖR

1

1

Klinik mikrobiyoloji doçenti
olmak, PCR yöntemiyle tüberküloz
ilaç direnci konusunda deneyimli
olmak

PROFESÖR

1

1

Lepidoptera takımına giren bitki
zararlısı türler üzerinde sistematik
çalıĢmalar yapmıĢ olmak

PROFESÖR

1

1

Damla sulama sistemleri alanında
çalıĢmıĢ olmak

PROFESÖR

1

1

Yemler ve hayvan besleme
alanında çalıĢmıĢ olmak

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
BĠTKĠ KORUMA BÖLÜMÜ
ENTOMOLOJĠ

BĠYOSĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
ARAZĠ VE SU KAYNAKLARI
ZOOTEKNĠ BÖLÜMÜ
HAYVAN YETĠġTĠRME
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 15.11.2017 - 56
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 15.11.2017 - 838
ANKARA

—————

10996/1-1

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
55.11/301
Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2017 - 201
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 23.11.2017 - 4881
SAMSUN
Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi, MehmetpaĢa Mahallesi, kentsel sit alanı içinde, özel
mülkiyete ait, 37 ada, 20 nolu parseldeki yapının, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak
tesciline yönelik hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kuruluna sunulması gerektiğine
iliĢkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2017 gün ve 4747 sayılı
kararı, konuyla ilgili Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 12.10.2017 tarih ve
7524 sayılı yazısı, Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi
BaĢkanlığının 23.10.2017 tarih ve 5178 sayılı yazısı, Vezirköprü Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünün 15.11.2017 tarih ve 8107 sayılı yazısı, konuya ait Samsun Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 20.11.2017 gün ve 501
sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler
sonunda;
Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi, MehmetpaĢa Mahallesi, kentsel sit alanı içinde, özel
mülkiyete ait, 37 ada, 20 nolu parseldeki sivil mimarlık örneği yapının korunması gerekli
taĢınmaz kültür varlığı olarak tesciline, ekte sunulan tescil fiĢinin uygun olduğuna, koruma
grubunun -II- olarak belirlenmesine, koruma amaçlı imar planına tescil lejantı ile iĢlenmesine,
tescilli taĢınmaz parsel sınırlarının korunması gerektiğinden koruma amaçlı imar planı
değiĢikliğinin Kurulumuza sunulmasına, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
28.09.2017 gün ve 4747 sayılı kararı çerçevesinde yapının malzeme-hasar tespit analizleri ve
rölövesinin Kurulumuza ivedilikle sunulmasına, ayrıca süreç içerisinde oluĢabilecek tehlikelere
karĢı can ve mal güvenliğini sağlayıcı emniyet tedbirlerinin mülk sahipleri ve Belediyesince
alınması gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
36.01.09
Toplantı Tarihi ve No : 15.11.2017 - 135
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 15.11.2017 - 1897
KARS
Kars Ġli, Akyaka Ġlçesi, Kayaköprü Köyünde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde
bulunmayan 588 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın koruma alanının
belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 10.09.2007 tarih ve 727 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 24.11.2011 tarih ve 37 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 18.09.2017 gün ve 1601 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili
bilgi ve belgeler incelendi.
Kars Ġli, Akyaka Ġlçesi, Kayaköprü Köyünde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde
bulunmayan 588 parselde kayıtlı özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın koruma alanının
belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu taĢınmazın koruma alanının ekte
yer alan koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine ve tescil fiĢinin de bu doğrultuda
güncellenmesine, tescilli taĢınmaz ve koruma alanında yer alan parsellerde herhangi bir fiziki ve
inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;
Karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
35.06/1359
Toplantı Tarihi ve No : 22.11.2017 - 373
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.11.2017 - 9047
ĠZMĠR
Ġzmir ili, Foça ilçesi, Atatürk mahallesi, Akkaya Mevkiinde bulunan, tapunun 8 pafta,
1219 ada, 8 numaralı parselinde kayıtlı olan taĢınmazda Kurulumuzun 11.02.2016 tarihli ve 6216
sayılı kararı doğrultusunda ilgili Kazı BaĢkanlığı ve ilgili Müze Müdürlüğünce gerçekleĢtirilen
sondaj birleĢtirme çalıĢması sonuçlarına iliĢkin Ġzmir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
30.01.2017 tarihli ve 824 sayılı yazı eki Ġzmir Müze Müdürlüğü’nün 24.01.2017 tarihli ve 302
sayılı yazısı iliĢiğindeki 04.01.2017 tarihli Müze uzman raporu, söz konusu çalıĢma sonuçlarına
iliĢkin Foça Kazıları BaĢkanı Prof. Dr. Ömer ÖZYĠĞĠT’in 01.11.2017 tarihli ve 2017/115 sayılı
yazısı eki 03.03.2017 tarihli rapor ve konuya iliĢkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca
hazırlanan 21.11.2017 tarih ve 1458 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu,
raporların ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Ġzmir ili, Foça ilçesi, Atatürk mahallesi, Akkaya Mevkiinde bulunan, tapunun 8 pafta,
1219 ada, 8 numaralı parselinde kayıtlı, Ġzmir 1 Numaralı KTVKK’nun 09.09.1993 tarihli ve
4685 sayılı ile belirlenen 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde ve Ġzmir 1
Numaralı KTVKK’nun 25.12.1997 tarihli ve 6982 sayılı kararı ile uygun bulunan Foça I. Etap
Koruma Revizyon Ġmar Planı kapsamında yer alan, Ġzmir 1 Numaralı KTVKK'nun 30.01.2001
tarihli ve 9021 sayılı kararı ile taĢınmaz kültür varlığı (2. Grup) olarak tescilli olan 2 numaralı
parselin bitiĢiğinde yer alan taĢınmazın ilgili Kazı BaĢkanlığı raporu doğrultusunda 1. (birinci)
Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, 1/50 ölçekli kazı planının kodların deniz
seviyesinden indiği ve kesitlerin gösterildiği Ģekliyle ilgili Kazı BaĢkanlığı’nca hazırlanarak
Kurulumuza iletilmesine, alanda koruma önlemlerinin ilgili Kazı BaĢkanlığı’nca ve tüm süreçte
gerekli güvenlik önlemlerinin ilgililerince alınmasına, arkeolojik buluntuların korunmasına
yönelik hazırlanacak projelerin ilgili Kazı BaĢkanlığı’nca Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
35.09/931
Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 361
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 27.09.2017 - 8778
ĠZMĠR
Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Yukarı Kızılca Mahallesinde; tapunun 3014 parsellerinde
kayıtlı Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen kültür varlığı özelliği taĢıyan taĢınmaza
iliĢkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 10.07.2017 tarihli ve 2522 sayılı kurum görüĢü yazısı, iletilen
kurum görüĢleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.09.2017 tarihli ve 1206 sayı ile
kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Yukarı Kızılca Mahallesinde, tapunun 3014 parselinde yer
alan ―yağhane‖ olarak bilinen konut yapısı, yağhane ve avlusunun 2863 sayılı yasa kapsamında
kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı grubunun 2. (ikinci) grup olarak belirlenmesine, Kurul
Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, tescilli taĢınmazda
Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi.
11000/1-1

—————

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
45.01/447
Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2017 - 375
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.11.2017 - 9064
ĠZMĠR
Manisa ili Akhisar ilçesi Akselendi Mahallesi mülki hudutlarında Manisa Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yüzey araĢtırması neticesinde tespit edilen alanın Arkeolojik sit
potansiyeli taĢıdığına iliĢkin Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 22.08.2016 tarihli
3469 sayılı yazısı ve eki ve 12.01.2017 tarihli 173 sayılı yazısı ve eki; Ġzmir II Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.10.2017 tarihli ve 3775 sayılı yazısı ve eki
kurum görüĢü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.11.2017 tarihli ve 1504 sayı ile kayıtlı rapor okundu,
ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Manisa ili Akhisar ilçesi Akselendi Mahallesi mülki hudutlarında Manisa Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yüzey araĢtırması neticesinde tespit edilen alanın kararımız eki
1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve 3
(üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
45.07/654
Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2017 - 375
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.11.2017 - 9084
ĠZMĠR
Manisa ili, Salihli Ġlçesi, Kurttutan Mahallesinde tapunun 101 ada 1 parsel numaralı
taĢınmazı üzerinde yer alan tümülüste gerçekleĢtirilen kaçak kazıya iliĢkin bilgi ve belgelerin
iletildiği yine anılan alanın arkeolojik sit olarak tescilinin talep edildiği Manisa Valiliği Ġl Kültür
ve Turizm Müdürlüğünün 16.03.2017 tarihli ve 1198 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanan 22.11.2017 tarih ve 1505 sayılı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Manisa ili, Salihli Ġlçesi, Kurttutan Mahallesinde tapunun 101 ada 1 parsel numaralı
taĢınmazı üzerinde bulunan kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekli ile 1. (birinci)
derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tecil fiĢinin uygun olduğuna,
Kaçak Kazılar sonucu ortaya çıkan mezar odasına iliĢkin gerekli belgeleme ve tespit
çalıĢmalarının (Plan ve kesit çizimi vb.) ilgili Müzesince tamamlanarak mezar odasının
kapatılmasına,
Manisa il Kültür ve Turizm Müdürlüğünce söz konusu izinsiz uygulamaya iliĢkin
baĢlatılan yasal soruĢturmanın takibinin yapılarak sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi
verilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2017 - 192
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 23.11.2017 - 2957
KAYSERĠ
Kayseri Ġli, Sarız Ġlçesi, Kırkısrak Mahallesi, Kilise Mevkiinde bulunan, Hazineye ait 105
ada, 1 parselin bir kısmında yeralan Kırkısrak Duvar Kalıntısı’nın 1.derece arkeolojik sit alanı
olarak tescilinin değerlendirilmesi istemine iliĢkin Kayseri Müze Müdürlüğünün 19.08.2016 gün
ve 2448 sayılı, 02.12.2016 gün ve 3439 sayılı yazıları, konuya iliĢkin Kayseri Çevre ve ġehircilik
Ġl Müdürlüğünün 23.03.2017 gün ve 10132279 sayılı yazısı, Kayseri Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 27.03.2017 gün ve 929 sayılı yazısı, Kayseri Valiliği Yatırım Ġzleme ve
Koordinasyon BaĢkanlığının 06.04.2017 gün ve 7518 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 05.04.2017 gün ve 67508 sayılı yazısı, Sarız
Malmüdürlüğünün 03.05.2017 gün ve 184 sayılı yazısı, Kayseri BüyükĢehir Belediye
BaĢkanlığının 01.06.2017 gün ve 8700 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden
ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 30.06.2017 gün ve 418428 sayılı yazısı, 20.11.2017 gün ve 4975
sayılı raportör raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme
sonucunda;
Kayseri Ġli, Sarız Ġlçesi, Kırkısrak Mahallesi, Kilise Mevkiinde bulunan, Hazineye ait 105
ada, 1 parselin bir kısmında yeralan ―Kırkısrak Duvar Kalıntısı‖nın kararımız eki 1/25000 ölçekli
haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile 3. Derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 105 ada, 1 parselin tapu kütüğü
beyanlar hanesine ―bir kısmı 3. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012
tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli
TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği
verilmesine; kaçak kazı olayının savcılığa intikal ettiği Kayseri Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 19.08.2016 gün ve 2448 sayılı yazısından anlaĢıldığından yasal iĢlem
baĢlatılmasına gerek olmayıp adli makamlarca uygun görülmesi durumunda kaçak kazı
çukurunun Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlere kapatılabileceğine; bu alanda daha
fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça
alınması ve söz konusu taĢınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin
sağlanmasına karar verildi.
III. (ÜÇÜNCÜ) DERECE ARKEOLOJĠK SĠT ALANI GEÇĠġ DÖNEMĠ KORUMA
ESASLARI VE KULLANMA ġARTLARI
1. Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz)
yapılabileceğine;
2. Bu alanlarda belediyesince inĢaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları
tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı
baĢkanının görüĢleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan
sonra uygulamaya geçilebileceğine;
3. Bu alanlarda taĢ, toprak, kum v.b. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden
v.b. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmemesine,
4. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacağına;
5. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını
etkilemeyecek Ģekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar
dikilmemesine,
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6. Alan içerisinde bulunan tescilli taĢınmazların yaĢamını sürdürmeyi amaçlayan,
tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari ögelerde, değiĢiklik gerektirmeyen müdahalelerin
bakım kapsamında, yapıların, ahĢap, madeni, piĢmiĢ toprak, taĢ vb. çürüyen ya da bozularak
eksilen mimari ögelerinin, özgün biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiĢtirilmesi,
bozulan iç ve dıĢ sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanarak özgün biçimlerine
uygun olarak yenilenmesine izin verilebileceğine,
7. Günümüz koĢullarının gerektirdiği alt yapı hizmetleri ve çevre düzenlemesinin proje
aĢamasından itibaren kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde
tutacak biçimde ele alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin
Kurulumuzca uygun görüldükten sonra uygulanabileceğine,
8. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin
alınarak yapılabileceğine, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 19.10.2017 - 187
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 19.10.2017 - 2889
KAYSERĠ
Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Ağırnas Mahallesinde bulunan, mülkiyetleri Melikgazi
Belediyesi ve özel mülkiyete ait olan, tapunun 586, 587, 588, 589, 590, 591, 593 ve 4804
numaralı parsellerini kapsayan alanda bulunan, 10/02/1989 tarih, 357 sayılı kararıyla korunması
gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve Kayseri Kültür Varlıkları Koruma
Kurulunun 08/09/2017 tarih, 2817 sayılı kurul kararıyla da sit türü ve derecesi III. Derece
Arkeolojik sit
olarak belirlenen Ağırnas Yeraltı Ģehri ve yerleĢiminin sit sınırlarının
koordinatlandırılmasına yönelik hazırlanan kararımız 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna
karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2017 - 192
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 23.11.2017 - 2955
KAYSERĠ
Kayseri ili, AkkıĢla ilçesi, Yukarı Mahalle, Yel Değirmeni mevkiinde bulunan, J36.D
pafta, 226 ada ve 375 numaralı parselinde bulunan "Yukarı Mahalle Tümülüsünün; 2863 sayılı
Yasa kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle kararımız eki 1/5000 ve 1/25000 ölçekli
harita üzerinde gösterildiği Ģekliyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit
fiĢinin uygun olduğuna, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada da görüleceği üzere kamu
orta malına (mera) ait, tapunun 226 ada 375 parselinin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar
hanesine ―bir kısmı I. Derece Arkeolojik sit alanındır‖ Ģerhinin Tapu ve Kadastro
Müdürlüklerince verilmesine, söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999
gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1. Derece Arkeolojik Sitlere iliĢkin geçiĢ dönemi
koruma esasları ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna, kaçak kazılarla ilgili adli süreç
Sarıoğlan Cumhuriyet BaĢsavcılığınca yürütüldüğünden yeniden bir yasal iĢlem baĢlatılmasına
gerek olmadığına, Adli Makamlardan uygun görüĢ alındıktan sonra
can ve mal güvenliği
tehlikesi arz eden kaçak kazı çukurlarının Müze denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına,
bu aĢamada can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik ilgililerince güvenlik önlemlerinin
alınmasına; Tümülüste daha fazla tahribata neden olunmaması için taĢınmazın belli aralıklarla
yerel yönetimlerce ve kolluk kuvvetlerince kontrolünün sağlanmasına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 09.12.2016 - 156
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 09.12.2016 - 2402
KAYSERĠ
Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Gesi-Kayabağ Mahallesi’nde III.Derece Arkeolojik sit alanı
içerisinde yer alan, tapunun 9772 ada,1 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait 51 numaralı
güvercinliğin rölöve projesinin Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi istemine iliĢkin
Melikgazi Belediyesi’nin 06.12.2016 tarih ve 1390 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Kayseri Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 08.12.2016 tarih ve 5123 sayılı
raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi ve
yapılan görüĢme sonucunda;
Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Gesi-Kayabağ Mahallesi’nde Değirmendere Vadisinde III.
Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde yer alan Güvercinliklerin korunması gerekli taĢınmaz
kültür varlığı olarak tescil edilmesine; yapı gruplarının ―II.Grup‖ olarak belirlenmesine;
güvercinlikler ile ilgili bir tipoloji dosyası hazırlanmasına; 51 nolu güvercinliğe yönelik
hazırlanan rölöve projesinin uygun olduğuna karar verildi.
11006/1/1-1

—————

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.11.2017 - 191
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.11.2017 - 2939
KAYSERĠ
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kayabağ Mahallesinde bulunan ve Kurulumuzun 01.04.2016
gün ve 2017 sayılı kararı ile III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve 22.04.2016 gün
ve 2067 sayılı kararı ile GeçiĢ Dönemi YapılaĢma KoĢulları belirlenen Değirmendere Vadisi
Kültür Varlıkları sit sınırlarına yönelik mevcut bulunan kadastral harita ile 1/25000 ölçekli
koordinatlı haritaların uyuĢmadığı anlaĢıldığından sit sınırlarına yönelik Kurulumuzun 01.04.2016
gün ve 2017 sayılı kararı ile uygun bulunan kadastral haritanın iptaline, yeniden hazırlanan ve
kararımız eki olan 1/2000 ölçekli kadastral harita ile sit sınırlarında kalan parsellerin gösterildiği
listenin uygun olduğuna, kararımız eki listede bulunan ve sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu
kütüğü beyanlar hanesinde bulunan sit alanı Ģerhlerinin devam etmesine, eğer Ģerh bulunmuyorsa
9587 ada 6 ve 7 parsellere ―bir kısmı III. derece arkeolojik sit alanıdır.‖ listedeki diğer parsellere
ise ―tamamı III. derece arkeolojik sit alanıdır.‖ yine listede bulunan güvercinlik niteliğindeki 135
adet parsele ―II. Grup korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığıdır‖ Ģerhinin verilmesi
gerektiğine, kadastro harici alanda kalan 16 adet güvercinliğin ise kadastro tescili görerek parsel
numarası alması durumunda ―II. Grup korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığıdır‖ Ģerhinin
verilmesi gerektiğine, söz konusu sit alanında Yüksek Kurulun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke
kararının III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin geçiĢ dönemi yapılaĢma koĢullarının geçerli
olduğuna, kararımız eki listede bulunan 135 adet parsel numarası bulunan ve 16 adet de kadastro
harici alanda olmak üzere toplamda 151 adet güvercinliğe yönelik hazırlanan tescil fiĢinin uygun
olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.11.2017 - 191
Karar Tarihi ve No
: 22.11.2017 - 2928

Sayfa : 119

TOPLANTI YERĠ
KAYSERĠ
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.11.2017 - 191
Karar Tarihi ve No
: 22.11.2017 - 2926

TOPLANTI YERĠ
KAYSERĠ
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.11.2017 - 191
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.11.2017 - 2942
KAYSERĠ
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Ağırnas Mahallesinde bulunan, tapunun 586, 587, 588, 589,
590, 591, 593 ve 4804 numaralı parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Melikgazi Belediyesi ve Özel
mülkiyete ait olan, Mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10/02/1989
tarih, 357 sayılı kararıyla korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve
Kurulumuzun 08/09/2017 tarih, 2817 sayılı kararıyla da sit türü ve derecesi III. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Ağırnas Yeraltı ġehri ve YerleĢiminin; 2863 sayılı
Kanunun 17. maddesindeki ―… Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Bölge
Kurulu tarafından geçiĢ dönemi yapılaĢma koĢulları belirlenir…‖ hükmü gereği, III. Derece
Arkeolojik Sit Alanına iliĢkin GeçiĢ Dönemi yapılaĢma koĢullarının;
1 - Kurulumuzdan izin almak kaydıyla birleĢtirme (Tevhid) ve ayırma (Ġfraz)
yapılabileceğine;
2 - Bu alanda inĢaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj
kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanla ilgili varsa kazı baĢkanının görüĢleri ile
birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip kurul kararı aldıktan uygulamaya
geçilebileceğine;
3 - Bu alanlarda taĢ, kum, toprak, vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum,
maden, vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi, atığı vb. malzeme
dökülmemesine,
4 - Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacağına,
5 - Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını
etkilemeyecek Ģekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar
dikilmemesine,
6 - Günümüz koĢullarının gerektirdiği alt yapı hizmetlerinin proje aĢamasından itibaren
kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele
alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin Kurulumuzca uygun
görüldükten sonra uygulanabileceğine, Ģeklinde belirlenmesine karar verildi.
11007/1-1

—————

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 08.09.2017 - 183
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 08.09.2017 - 2817
KAYSERĠ
Kayseri Ġli, Melikgazi Ġlçesi, Ağırnas Mahallesi’nde bulunan, tapunun 586, 587, 588, 589,
590, 591, 593 ve 4804 numaralı parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti Melikgazi Belediyesi ve özel
mülkiyete ait, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.02.1989 tarih
ve 357 sayılı kararıyla korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Ağırnas
Yeraltı ġehri’nin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin düzeltilmesine; kararımız eki
tescil fiĢlerinin ve sit sınırını gösteren 1/1000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna; Ağırnas
Yeraltı ġehri’ne yönelik hazırlanan rölöve projesi, rölöve raporu, hasar analizi, malzeme analizi,
restitüsyon projesi, restitüsyon raporu, sanat tarihi raporu, restorasyon projesi, müdahale analizi
ve restorasyon raporunun uygun olduğuna; uygulamaların gerekli güvenlik önlemleri alınarak
KUDEB denetiminde; proje müellifi ve Melikgazi Belediyesi sorumluluğunda yapılmasına; ancak
mülkiyet sahiplerinin muvafakatı alındıktan sonra uygulamaya geçilebilineceğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
35.18/29-60-61-152305-855-976
Toplantı Tarihi ve No : 19.10.2017 - 241
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 19.10.2017 - 6694
ĠZMĠR
Ġzmir Ġli, Urla Ġlçesi, Ġskele Mahallesi, Karantina adasında bulunan, tapunun 24 pafta, 10
ada, 1 parselinde hazine adına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı’nın kullanımında olan, TaĢınmaz Kültür
ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 26.04.1984 gün ve 242, Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 5.7.1996 tarih ve 6121 sayılı kararları ile belirlenen 1.
derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan, ada içerisindeki bazı yapılar ile; adresleri
verilmek suretiyle Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.06.1982 tarih ve
A-3630 sayılı ve Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 14.08.2015
gün ve 3542 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiĢ
olan,18.02.2014 gün ve 11047 sayılı Kurul kararı ile koruma amaçlı imar planı uygun bulunan,
14.08.2015 gün ve 3542 sayılı Kurul kararı ile; eski hastane binasının eğitim merkezine
çevrilebilmesi için gerekli onarımlarının yapılması isteminin; Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı kapsamında uygun
olmadığına, alanda bulunan tüm ruhsatsız olduğu tespit edilen yapılarla birlikte parseldeki diğer
izinsiz uygulamalara yönelik 2.10.2002 gün ve 10121 sayılı Kurul kararı ile 17.02.2011 gün ve
5700 sayılı Kurul kararı gereğinin ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yerine getirilmesine,
Klazomenai Kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda; dolgu yolun kazıklı yola dönüĢtürülmesi
isteminin uygun olmadığına, ancak deniz aĢındırması nedeniyle çökmüĢ olan mevcut asfalt yolun
destek duvarının kaya malzemeden yastıklama Ģeklinde onarımının ilgili Müzesinin denetiminde
yapılması koĢulu ile uygun olduğuna karar verilen, 23.03.2017 gün ve 5775 sayılı Kurul kararı
ile; havuz kenarındaki travertenlerin sökülerek, havuzun toprakla doldurulup üzerine çimleme
çalıĢması yapılması istemini uygun olduğuna, bar iĢlevli yapı ile birlikte izinsiz yapılmıĢ olan ve
17.02.2011 tarih ve 5700 sayılı karar ile ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına ve
suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kantin binasına yönelik döĢeme taĢlarının ilgili
Müze Müdürlüğü'nün denetiminde kaldırılmasına, Urla Eğitim tesisinde; iĢ sağlığı ve güvenliği
mevzuatları gereği yangın merdiveni ve yangın algılama sistemi yapılması isteminin; TaĢınmaz
Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 26.06.1986 gün ve 2393 sayılı kararı uyarınca
yapımına izin verilen su basman seviyesindeki tecrit ünitesi için verilen; 18.07.1986 günlü
ruhsatın; Urla Eğitim tesisine yönelik verilen bir ruhsat olup olmadığının açıklığa kavuĢturularak
ruhsat eki projesine aykırılıkların ilgili Belediyesince tespit edilmesine, Sağlık Bakanlığı’nın
kullanımında olan binadaki can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olarak; Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1/a maddesi
kapsamında değerlendirilmek üzere; zemine müdahale edilmeden geçici olarak yapılmasının
uygun olduğuna karar verilen taĢınmazdaki yer alan tescilsiz yapıların altyapıları ile birlikte
onarım iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi istemi üzerine; Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca
yerinde yapılan incelemeler sonucundaki tespit ve önerilere iliĢkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2017 gün ve 211727 sayılı yazısı ile Karantina Orman ĠĢletme
Ģefliğince tespit edilen kuruyan ağaçlar ile Tahaffuzhane binasının etrafında bulunan 5 adet çam
ağacının; 1.grup korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli Tahaffuzhane binasına
devrilme olasılığı bulunduğundan kesilmelerinde sakınca olup olmadığının sorulduğu Türkiye
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Urla Karantina adası Müdürlüğü’nün 27.09.2017 gün
ve E145 sayılı yazısı, 23.03.2017 gün ve 5775 sayılı Kurul kararı gereği iletilen Urla Belediye
BaĢkanlığı’nın 11.08.2017 gün ve 13453 sayılı yazısı, ÇeĢme müze müdürlüğünün 18.10.2017
gün ve 1036 yazısı, Klazomenai Kazı BaĢkanının 17.10.2017 günlü görüĢ yazısı, Müdürlük
evrakına 17.10.2017 gün ve 1203 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri ve iĢlem
dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Ġzmir Ġli, Urla Ġlçesi, Ġskele Mahallesi, Karantina adasında bulunan, tapunun 24 pafta, 10
ada, 1 parselinde kayıtlı olan taĢınmazdaki; Hastane ana binasının bir bölümünün 1962 yılında sit
ilanı öncesinde yapılan Kamu binası olması, mevcut hastane binalarının yıkılmasının zeminde
daha büyük tahribata neden olacağı, eğitim tesisine yönelik binanın Kurul izni ile yapılmıĢ
ruhsatlı bina olması dikkate alınarak parselin; ekli haritada sınırları ve koordinatları belirlenmiĢ
olan bölümünün ―2. derece arkeolojik sit alanı‖ olarak belirlenmesine, çevresindeki 1. derece
arkeolojik sit statüsünün devam etmesine, Karantina adasına yönelik kararımız eki 1/1000 ölçekli
paftadaki sit sınırlarının geçerli olduğuna, sit derece sınır değiĢikliğine yönelik koruma amaçlı
imar planı değiĢikliğinin Kurulumuza iletilmesine,
Tahaffuzhaneye bağlanan iskele yapısının; ―2. grup korunması gerekli taĢınmaz kültür
varlığı‖ olarak tescillenmesine, parselin tapu kaydına gerekli Ģerhlerin konulmasına,
Kararımız eki paftada sınırları belirlenmiĢ olan 2. derece arkeolojik sit alanı sınırları
dıĢında kalan tüm ruhsatsız uygulamaların ilgili Müze Müdürlüğü'nün denetiminde
kaldırılmasına, yapılan iĢlemlerin sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bilgi
verilmesine,
Karantina adasında bulunan kurumuĢ veya hastalıklı ağaçların ilgili Kurumdan alınacak
olan görüĢ doğrultusunda zemine müdahale edilmeden kesilmelerinde, Tahaffuzhane binasının
arka cephesinde 4, yan cephesinde bulunan 1 adet çam ağacının yapının çatısına eğim verdiği, sert
iklim koĢullarında tescilli yapıya olumsuz etkisi bulunacağından tehlikenin giderilmesine yönelik
olarak; çam ağaçların tescilli yapıya olan uzantılarının zemine müdahale edilmeden
budanmasında 2863 sayılı Yasa açısından sakınca olmadığına karar verildi.
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ATAMA KARARLARI
— Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
— Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde
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