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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Hazine Müsteşarlığı personelinin görevde
yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmesinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi
olarak görev yapanlardan görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile unvan değişikliği
mahiyetindeki asaleten atanacak personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,
ç) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,
d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen üst görevlere aynı veya başka hizmet
sınıflarından yapılacak atamaları,
e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacakları yazılı ve sözlü sınavı,
f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi
hükümleri esas alınarak hesaplanan süreleri,
g) M.E.B: Milli Eğitim Bakanlığını,
ğ) Müsteşar: Hazine Müsteşarını,
h) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
ı) Müsteşarlık teşkilatı: Müsteşarlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile Döner Sermaye İşletmesini,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Personel Dairesi Başkanlığı: Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığını,
k) Sınav kurulu : Hazine Müsteşarlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav
Kurulunu,
l) TODAİE: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü,
m) Unvan değişikliği: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
n) Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
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o) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine
tabi gruplar ile kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu
1) Şube Müdürü (Ana Hizmet Birimleri hariç), Döner Sermaye Merkez Müdürü, Kütüphane Müdürü,
2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.
b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu
1) Çözümleyici.
c) İdari Hizmetler Grubu
1) Hazine Sayman Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.
ç) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu
1) Araştırmacı.
d) Hukuk Hizmetleri Grubu
1) Hukuk Müşaviri.
e) Destek Hizmetleri Grubu
1) Dağıtıcı, Hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, Mühendis, Mimar, Matematikçi, Şehir
Plancısı, İstatistikçi, Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Tekniker, Sağlık Teknikeri, Teknisyen,
Hemşire, Laborant.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;
a) Bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu ve Hukuk Müşavirliği kadrosuna
yapılacak atamalar hariç olmak üzere, en az iki yılını Müsteşarlıkta geçirmiş bulunmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen
toplam hizmet süresi şartını taşımak,
c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekir.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Şube Müdürü (Ana Hizmet Birimleri hariç) kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Müsteşarlıkta Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Hazine Sayman Yardımcısı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Araştırmacı, Programcı, Mühendis, Mimar, Şehir Planlayıcısı, Avukat, İstatistikçi, Matematikçi, Tekniker, Sağlık
Teknikeri kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,
b) Kütüphane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) İlgili öğrenim dalında en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Kütüphaneci kadrosunda toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,
c) Döner Sermaye Merkez Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
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2) Müsteşarlık Araştırmacı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Hazine Sayman Yardımcısı,
Çözümleyici, Programcı, Mühendis, Mimar, Şehir Planlayıcısı, Avukat, İstatistikçi, Matematikçi, Tekniker, Sağlık Teknikeri, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,
Memur kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte, toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,
ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) Müsteşarlık Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Teknisyen, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Şoför kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam altı yıl
hizmeti bulunmak,
d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Müsteşarlıkta toplam altı ay hizmeti bulunmak,
e) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) Müsteşarlık Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda toplam altı yıl hizmeti bulunmak,
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen
şartları taşımak,
f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Müsteşarlıkça belirlenecek en az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan
alacağı belge veya M.E.B’den onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,
3) Müsteşarlık Programcı kadrosunda toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,
g) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,
2) Müsteşarlık Hizmetli ve Dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam dört
yıl hizmeti bulunmak,
3) M.E.B. onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Müsteşarlıkça
düzenlenecek Bilgisayar İşletmenliği kursunda başarılı olmak,
ğ) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,
2) Müsteşarlık Hizmetli ve Dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam dört
yıl hizmeti bulunmak,
3) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Müsteşarlıkça düzenlenecek bilgisayar kursunda başarılı olmak,
h) Memur kadrosuna atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,
2) Müsteşarlık Hizmetli ve Dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam dört yıl hizmeti
bulunmak,
ı) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,
2) Müsteşarlık Hizmetli ve Dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya toplam dört yıl hizmeti
bulunmak,
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen
şartları taşımak,
i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,
2) Müsteşarlık Hizmetli ve Dağıtıcı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam dört
yıl hizmeti bulunmak,
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3) En az altı yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
j) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Müsteşarlıkta Çözümleyici, Programcı, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni, Memur kadrolarında toplam iki yıl hizmeti bulunmak,
gerekir.
Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için yapılacak yazılı
ve sözlü sınavlarda başarılı olmak şartı aranır.
Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, Şehir Plancısı ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek
için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının Kütüphanecilik ile ilgili
bölümlerinden mezun olmak,
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
2) Sınav duyurusunda belirtilen diller için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında
(A) düzeyinde başarılı olmak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ya da yükseköğrenim kurumlarının
iki yıllık Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmak,
2) Müsteşarlıkça belirlenecek en az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan
alacağı belge veya M.E.B’den onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,
e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak,
f) Sağlık Teknikeri kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık sağlık meslek yüksekokul mezunu olmak,
g) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren okullardan mezun olmak,
ğ) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) Yükseköğrenim kurumlarının veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,
h) Laborant kadrosuna atanabilmek için;
1) İlgili meslek lisesi veya ilgili yükseköğrenim mezunu olmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları
Boş kadroların ilanı
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak
kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar
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ile başvurunun yapılacağı yer ve başvurunun yapılacağı son tarih, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavının yeri, tarihi, sınav konuları ve diğer hususlar yazılı sınav tarihinden
itibaren en az bir ay önce Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.
(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan Müsteşarlık personeli, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar
dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan Müsteşarlık personelinin de başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.
(3) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Müsteşarlıkta veya öğrenim durumları
ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
Başvuru ve sınava alınma
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru
üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri vasıtasıyla Personel Dairesi Başkanlığına
iletilir. Sınav kurulunca uygun görülmesi halinde başvurular elektronik ortamda alınabilir. Aday
memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli başvuruda bulunamazlar.
(2) Yapılan başvurular Sınav Kurulu tarafından incelenir. Aranan şartları taşıyan ve yazılı sınava girmeye hak kazananlar Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.
Sınav şartı
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların
yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.
Yazılı sınav
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Müsteşarlık tarafından belirlenecek
görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Müsteşarlık tarafından
yapılabileceği gibi ÖSYM’ye, M.E.B’e, TODAİE’ye ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Müsteşarlıkça belirlenecek görev alanları ve atama
yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda olmak üzere, ÖSYM’ye, M.E.B’e, TODAİE’ye
ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.
(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış
puan alanlar başarılı sayılırlar.
Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan
personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Adayların aldığı puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Sınav kurulu
MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, Müsteşar tarafından belirlenecek Müsteşar Yardımcısı
başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve en az Daire Başkanı düzeyinde olmak üzere beş
asıl, üç yedek üyeden oluşur.

8 Mart 2018 – Sayı : 30354

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 7

(2) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser
oy kullanılamaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.
(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının
tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine
yedek üye veya üyeler görevlendirilir.
(4) Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
(5) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına
alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle
daha düşük seviyede olamazlar.
(6) Unvan değişikliğine tâbi kadroların sınavlarında sınav kuruluna üniversitelerden
üye iştirak ettirilebilir.
Sınav kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 16 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Görevde yükselme yazılı sınavlarını ve sözlü sınavları yapmak veya yazılı sınavları
sınav yapmaya yetkili bir kuruma yaptırmak, sınav sonuçlarını ilan etmek,
b) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
c) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
(2) Yazılı sınavların sınav yapmaya yetkili bir kuruma yaptırılması halinde, sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Müsteşarlık ile sınavı yapmaya yetkili kurum arasında
düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralaması
MADDE 17 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş
kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü
sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.
(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı puanlarının eşit
olması halinde, hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir. Hizmet sürelerinin eşit olması durumunda da daha üst öğrenimi bitirmiş olanlar tercih edilir. Daha üst öğrenimi bitirmiş olanların
eşit olması halinde, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.
(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen,
ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı
kadar personel, Müsteşarlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Sınavın ertelenmesi ve geçersiz sayılması
MADDE 18 – (1) Aşağıdaki durumlarda sınav geçersiz sayılır:
a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla
sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
hükümlerine göre işlem yapılır.
b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu hususta bir tutanak düzenlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
hükümlerine göre işlem yapılır.
c) Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.
(2) Yazılı sınav öngörülemeyen ve beklenmeyen haller, doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti halinde Sınav Kurulunca ertelenebilir veya iptal edilebilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 19 – (1) Sınav sonuçları, Müsteşarlığın internet sitesinde ilan edilir.
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(2) İlgililer, ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde yazılı sınav sonuçlarına itiraz
edebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları Sınav Kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İtiraz başvurusuna ilişkin ilgiliye başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yazılı olarak cevap verilir. İtiraz sonucunda sınav
kurulunca hatalı olduğuna hükmedilen sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.
(3) İlgililer sözlü sınavın bitimini müteakip ilan edilen nihai sınav sonucuna ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde itiraz edebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak
yapılacak itiraz başvuruları Sınav Kurulunca incelenir. İtiraz başvurusuna ilişkin ilgiliye başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde yazılı olarak cevap verilir.
Sınavı kazananların atanması ve sınav belgelerinin saklanması
MADDE 20 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında en yüksek puandan başlamak üzere başarılı olanların boş kadrolara atanması, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı sırasına göre iki ay içinde yapılır.
(2) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, Müsteşarlıkça belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olanlar veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya
kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı
unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara
tabidir.
(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı sırasına göre
ataması yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.
(5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine
kadar, dava konusu olan sınav belgeleri ise yargı süreci sonuçlanana kadar Personel Dairesi
Başkanlığınca saklanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçişler ve naklen atamalar
MADDE 21 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler ve naklen atamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.
b) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda yer alanlar, aynı alt görev grubunun
kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde
yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.
c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen
unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
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ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, bu Yönetmeliğin aynı ana
görev gruplarında veya alt görev grubu içinde sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, aynı unvana
veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara söz konusu unvanlar için aranan öğrenim şartına ve hizmetin yerine getirilmesi için gerekli belgelere
sahip olunması kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.
d) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi görevlere atanmalarında, ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim
durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının
olumlu görüşü dikkate alınır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine
göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını
taşımaları ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli belgelere sahip bulunmaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.
(4) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro ve pozisyonlarına sınavsız genel hükümlere göre atama yapılabilir.
Açıktan atamalar
MADDE 22 – (1) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Engellilerin sınavı
MADDE 23 – (1) Müsteşarlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
MADDE 24 – (1) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu ve atanma şartlarını taşımadığı
anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca
Müsteşarlığa ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/03/1999 tarihli ve
99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 26/7/2007 tarihli ve 26594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Öğrenim şartı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde
Müsteşarlıkta görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip
oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu
Bakan yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUĞ BEY YÜKSEK TEKNOLOJİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek
Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesindeki temel uygulama ve disiplinler arası alanlardaki araştırma
ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek ve takip etmek,
b) Üniversite bünyesinde mevcut tüm makine ve teçhizat, araç ve gereçler ile birlikte
laboratuvar, uygulama ve araştırma merkezi ve benzeri birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü
sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek,
c) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli bir ortamda uygun şartlar
altında çalışmalarını sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak,
ç) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, Türkiye'ye katma değer
sağlayacak çalışmaları desteklemek, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek
üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,
d) Üniversiteler, diğer uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile kişilerin analiz ve test ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, sanayi ve üniversiteler ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak ve böylelikle üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek,
e) Bilim ve teknoloji alanında bilgilendirme toplantıları, eğitim, seminer, çalıştay ve
paneller düzenleyerek üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek,
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f) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek, ulusal ve uluslar
arası geçerliliği olan test, standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’nin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak, katma değeri yüksek,
bölge illerden ve ülkelerden gelebilecek talepler doğrultusunda bilimsel ve teknolojik araştırma,
geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak,
b) Üniversitedeki ve her türlü ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları ile
diğer ülke ve şehir üniversitelerindeki araştırmacıların araştırma ve geliştirme çalışmalarına
destek vermek, işbirliğini geliştirmek; ulusal ve uluslararası kamu ile özel sektör kesimlerinin
ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
c) Yüksek teknoloji alanlarında ileri analiz, test ve ölçme teknikleri ile deney ve test
sonuçlarının yorumlanması konularında çeşitli yayınlar yapmak; konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek; yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen bu tür
etkinliklere katılmak; kütüphane, dokümantasyon merkezi ve sanal laboratuvar kurmak ve bu
alanlarda her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,
ç) Disiplinler arası alanlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak ya da kamu
kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve destek sağlamak,
d) Kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ve kişilere danışmanlık,
uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek ya da bu konularda destek sağlamak,
e) Disiplinler arası teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek; dünyadaki gelişimini takip etmek ve yeni geliştirilen bilimsel bilgilerden yararlanmak,
f) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak,
g) Benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak ve bu merkezlerle
bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek,
ğ) Konferans, eğitim, panel ve çalıştaylar düzenlemek,
h) Üniversite öğrencilerinin farklı endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve becerilerle donanımını sağlamak; mühendislik ve temel bilimler alanlarında bilimsel çalışmaları
teşvik etmek; öğrenci ve bilim adamı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek,
ı) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak ve araştırma, uygulama, eğitim birimleri
laboratuvarları kurmak ve işletmek,
i) Merkeze bağlı laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak,
j) Teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek merkeze bağlı laboratuvarlardaki cihazların
günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak,
k) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
l) Faaliyet alanı kapsamına giren tüm konularda özel ve kamu personeline yönelik eğitimler düzenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir.
(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda düzenli olarak işleyişinden ve yönetim
sorunlarının çözülmesinden Yönetim Kurulu ile beraber, Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulunun
kararlarını uygulamak,
b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek
ve denetlemek,
c) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerindeki mevcut tüm cihaz ve gereçlerin
optimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışma yönünde her türlü tedbirleri almak
ve uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazırlamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak,
d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
için girişimlerde bulunmak, Merkezin gelir kaynaklarını arttırmak için iş modelleri geliştirmek,
e) Merkez araştırma laboratuvarında görev alacak akademik ve idari personelin görev
tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,
f) Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sanayinin bilim ve teknoloji alanındaki sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Merkezin alt birimlerinde gerekli analiz ve testlerin yapılmasına yönelik esasları belirlemek; sanayi ile görüşmelerde bulunmak veya bu görevi yardımcılarına vermek,
g) Üniversiteye bağlı tüm birimlerin bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarına hizmet sunmak için Merkez içi planlama yapmak, esasları belirlemek,
ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim,
araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra
uygulamak,
h) Kurum içi yazışmaları yapmak,
ı) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla
temasa geçmek, işbirliği yapmak ve usule uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek,
i) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim
Kurulunu oluşturan üyeler arasından en az bir en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcısı, Müdür ile işbirliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün Merkez
faaliyetleri ile ilgili verdiği tüm görev ve sorumlulukları yerine getirir, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.
(2) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez.
(3) Müdürün ayrılması, görevden alınması veya istifa etmesi durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az iki en fazla dört kişiyle birlikte toplam beş ya da yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri
üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen
bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(2) Rektör, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir üyeyi Yönetim Kurulu başkanı olarak
görevlendirir. Yönetim Kurulu başkanı Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve gerekli
kararları alır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları
ile ilgili konularda kararlar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek; Merkezle ilgili plan ve çalışma programlarını görüşüp karara
bağlamak,
b) Diğer kurumlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek,
c) Rapor, proje yazım teklifi ve benzeri yazışmalar ile Merkezin tüm faaliyetlerini değerlendirmek ve karara bağlamak,
ç) Mevcut imkânları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı
kararlar almak,
d) Merkezde yapılacak kurs, eğitim ve benzeri toplantı faaliyetlerinin mali portresini,
satışı yapılacak ürünlerin ve analiz, test gibi diğer işlerin ücretini ilgili mevzuat çerçevesinde
belirlemek; kurum içi ve kurum dışı hizmetlere ücretlerle ilgili model geliştirmek,
e) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı
belgesi, ödül ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek,
f) Merkezin bünyesinde kurulabilecek birim ve grupları ve bunlarda görevlendirilecek
adaylarla ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak,
g) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma ve faaliyet raporlarını görüşmek, yıl sonu
faaliyet raporlarını karara bağlamak, raporların Müdür aracılığı ile Rektörlüğe sunulmasını
sağlamak,
ğ) Müdür tarafından hazırlanan bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek
ve Rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Merkezin birimleri
MADDE 13 – (1) Merkez; temel uygulama ve disiplinler arası alanlarda araştırma ve
geliştirme çalışmalarının yapıldığı Merkez laboratuvarları ile Yönetim Kurulunun onayladığı
alt birimlerden oluşur. Birimlerin iş akışı ile ilgili çalışmaları Müdür yürütür. Alt birimlerde
görev yapan tüm personel Müdüre karşı sorumludur. Merkezin birimlerinin çalışma usul ve
esasları Senato tarafından belirlenir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
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Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen Müdüre devredebilir.
Döner sermaye hizmetleri
MADDE 16 – (1) Merkezde mali konulardaki ve döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Şırnak Üniversitesinden:
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetimine ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma
şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ŞÜSEM): Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Sanayi, ticaret, hizmet, tarım ve benzeri işletmeler, çeşitli sivil toplum kuruluşları
ile ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarının; üretim ve verimliliğini arttıracak
bilimsel ve teknolojik gelişmelerden sürekli eğitim programları, seminerler ve kurslar yoluyla
yararlanmalarını sağlamak,
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b) Kamu ve özel sektörün, uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesini sağlayarak,
yeni bilgi ve teknolojileri kullanabilen, yaratıcı, üretken, sürekli öğrenen kurum ve işletmelerin
sayısını artırmak ve böylelikle bölgesel ve ulusal ölçekte ülkemizin ekonomik ve toplumsal
gelişimine katkı sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karşılamak amacıyla sınıfta eğitim, uzaktan eğitim, uygulamalı eğitim ve benzeri sürekli eğitim programları düzenlemek,
b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda konferans,
seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları düzenlemek ve bu programların sonunda katılımcılara katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek,
c) Üniversitenin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliğini arttırmak,
ç) Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının uyguladıkları
teşvik politikalarından faydalanmalarını sağlayacak bilgilendirme toplantılarını düzenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan
görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür
yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği
müdür yardımcısı katılır ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık
etmek,
c) Çalışma ve faaliyet programlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim
Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,
ç) Çalışma ve faaliyet gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,
d) Çalışma ve faaliyet gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
e) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,
f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
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Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet
alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri/elemanları arasından üç yıl süreyle Rektörce görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye
yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla yılda en az bir kez ve/veya
gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine
ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek,
b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini
karara bağlamak,
c) Uygulamaları denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütmek,
ç) Müdürün daveti üzerine toplanarak Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili
konularda karar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Üniversitenin akademik birimlerinden en az birer öğretim elemanı
olmak üzere Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen oniki üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. Danışma Kurulu; Müdürün
çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır.
(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak
ve önerilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/5)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8) ile Çin
Halk Cumhuriyeti menşeli 8415.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) “Yalnız
duvar tipi split klimalar” ile 8415.90.00.90.11 GTİP altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve
8415.90.00.90.12 GTİP altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ürününe
yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
ç) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
Karar
MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturmaya konu ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde YÜD’de damping kaynaklı zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren “Bilgilendirme Raporu”na
“www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları”
bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.
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(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 26/7/2006 tarihli ve 26240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/20) ile yürürlüğe konulan, 21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/6) ile süresi uzatılan ÇHC menşeli
8415.10.90.00.00 GTİP’li “Yalnız duvar tipi split klimalar” ile 8415.90.00.90.11 GTİP’i altına
kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” ve 8415.90.00.90.12 GTİP’i altına kayıtlı “Yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
(3) ÇHC menşeli ilgili ürün ithalinde uygulanan önlemin devam etmesiyle beraber,
28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/6) ile Malezya’ya, 4/1/2011 tarihli ve 27805 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2011/3) ile de Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Vietnam’a önlemlerin etkisiz kılınmasının
tespit edilmesi sonucu teşmil edilen önlemlerin uygulanmasına da aynen devam edilir.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
Ek 9 uncu maddesi uyarınca 5/2/2009 tarihli ve 30 sayılı Başbakanlık Oluru ile bağımsız spor
federasyonu olarak kurulan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe sahip Türkiye Wushu
Federasyonu’nun ismi, aynı Kanunun Ek 9 uncu maddesi gereğince 31/1/2018 tarihli ve 69093
sayılı Başbakanlık Oluru ile Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu olarak değiştirilmiştir.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ NO:4)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GEÇİCİ İTHALAT) (SERİ NO:6)
MADDE 1 – 21/3/2005 tarihli ve 25762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “gümrük idare amirince incelenerek,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“h) Karnenin ithal sayfaları yasal takiplerde kullanılmak üzere muhafaza edilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer
alan “çıkış gümrüğüne getirilen eşya için” ibaresinden sonra gelmek üzere “aşılan süreye bağlı
olarak” ibaresi eklenmiş; “238’inci maddesi” ibaresi “238 ve 241 inci maddeleri” olarak ve
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) ATA Karnesinin çıkış sayfaları işlemi yapan gümrük idaresinde muhafaza edilir.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “cari hesap
defterinin” ibaresi “kayıtların” ve “çıkış sayfası gelmemiş” ibaresi “işlemleri tamamlanmamış”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan “ithali esnasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “BİLGE Sisteminde ve” ibaresi eklenmiş, (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendinde yer alan “Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” ibaresi “Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği” ve “maddeleri uyarınca gümrük vergilerinin 2 (iki) katı” ibaresi “maddelerine göre
alınması gereken” şeklinde değiştirilmiştir.
“b) İlgili gümrük idaresince, Geçici İthalat Sözleşmesinin Geçici Kabul Belgelerine
İlişkin Ek A’nın 8 inci maddesi uyarınca kefil kuruluşun ödemekle sorumlu olduğu tutar hesaplanır. Bu tutar, gümrük vergileri ve ithalatta alınan diğer vergiler (ithal vergi ve resimleri)
toplamının %10 fazlasını aşamaz. Karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren 1 (bir)
yıl içinde kefil kuruluşa (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bu Tebliğin 2 No.lu ekinde yer
alan örneğe uygun yapılan tebligatta, eşyanın kanuni yurtta kalma süresi içerisinde yeniden ihraç edildiğine veya ATA Karnesinin usulüne uygun olarak diğer bir surette mükellefiyetten ibra
olunduğuna dair delil vermek hususunda talep tarihinden itibaren Geçici Kabul Belgelerine
İlişkin Ek A’nın 9/1-a maddesi uyarınca 6 (altı) aylık süre tanınır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ATA Karnesi
kapsamı eşyanın çıkışının yapıldığına dair giriş gümrük idaresine çıkış belgelerinin ulaşmaması
nedeniyle hakkında takibat başlatılan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; “Türkiye Ticaret, Sanayi,
Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği” ibaresi “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veri işleme tekniği
yoluyla tescil edilmeyen ATA Karnelerine ilişkin işlemler, karnenin tescil tarihinde yürürlükte
olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
ÇAYKUR Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
İyidere/RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 7.500.000 kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet
alım ĠĢi % 20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığında
temin edilebilir. Çifttik Çay Fabrikası Müdürlüğü Büyükçiftlik Köyü Ġyidere/RĠZE
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Çiftlik
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile
göndermeleri gerekmekledir. Teklif Mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme
bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.
9 - Ġhale Çiftlik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1709/1-1

—— • ——

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karĢılamak üzere "Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü
Özel Güvenlik Hizmeti/ĠSTANBUL" Teknik ve Ġdari ġartnameye göre "ilanen kapalı zarfla teklif
toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık" yapılmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar, 15.000,00 TL (on beĢ bin) geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3 - Firmaların tekliflerini en geç 02.04.2018 günü saat 10.00'a kadar Akfırat Mah.
Süleymaniye Bulvarı No: 69 Akfırat-Tuzla/ĠSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı Marmara
Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü Evrak Servisine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
4 - Ġhale Zarfları 03.04.2018 saat 11.00’da açılacaktır.
5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.
2142/1-1
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6.400 KG ETANOL SATIN ALINACAKTIR
Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme
Müdürlüğünden:
Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası
ĠĢletme Müdürlüğü ihtiyacı için 6.400 kg etanol (etil alkol) AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma
yolu ile satın alınacaktır.
ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden
50 TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001
IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine ĠletiĢim
bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0 272 612 56 67) numaraya fakslanması
durumunda isteklilere Ģartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0 272 612 66 62/9352
nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
Ġhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve Ģartlar Ģartnamede belirtilmiĢtir.
Ġhale tarihi 15 Mart 2018 günü saat 15.00 olup; Ġsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf
içindeki teklif mektuplarını AAF ĠĢletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu Ġhale TMO Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı KĠK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında
Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı Ġhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki
Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

2010/1-1

—————
12.000 KG HĠDROBROMĠK ASĠT SATIN ALINACAKTIR
Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası
ĠĢletme Müdürlüğü ihtiyacı için 12.000 kg hidrobromik asit AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma
yolu ile satın alınacaktır.
ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden
50 TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001
IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine ĠletiĢim
bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0 272 612 5667) numaraya fakslanması
durumunda isteklilere Ģartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0 272 612 6662/9352 nolu
telefondan bilgi alabileceklerdir.
Ġhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve Ģartlar Ģartnamede belirtilmiĢtir.
Ġhale tarihi 15 Mart 2018 günü saat 14.30 olup; Ġsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf
içindeki teklif mektuplarını AAF ĠĢletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu Ġhale TMO Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı KĠK Kanununun 3-g Bendi Kapsamında
Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı Ġhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki
Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

2011/1-1
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TAġINMAZ SATILACAKTIR
Torbalı Belediyesi Başkanlığından:
1 - ĠHALENĠN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi
tapunun 457 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı 20.651 m2 yüzölçümlü taĢınmazın satıĢı
Ġhale kapsamında satıĢı yapılacak taĢınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aĢağıda
verilmiĢtir
Ġli
Ġzmir

Ġlçesi
Torbalı

Mahallesi ve Mevkii
Ayrancılar

Pafta
L18-C.01A.-1B

Ada Parsel Yüzölçümü
457
1
20.651 m²

1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı’nda E=1.00 HMax = 24.50
2 - ĠHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı
Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
3 - ĠHALENĠN NEREDE, HANGĠ SAATTE VE TARĠHTE YAPILACAĞI: Ġhale,
20/03/2018 Salı günü saat 14:00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı
Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/ĠZMĠR adresinde Encümen
huzurunda yapılacaktır. Ġsteklilerin, ġartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri
tekliflerini 20/03/2018 Salı günü saat 12.30’a kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında Ġhale
Komisyonu BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir.
4 - ġARTNAMENĠN TEMĠNĠ: Ġstekliler Bahse konu satıĢ ile ilgili ihale dokümanları,
Torbalı Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak
Ģartnameyi alabilirler.
5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇĠCĠ TEMĠNAT:
Satılacak olan taĢınmazın muhammen bedeli 9.292.950,00 TL’dır. (KDV Kanununun
17/4-p maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup
278.788,50 (iki yüz yetmiĢ sekiz bin yedi yüz seksen sekiz TL elli KR)’dır.
Ġhaleye katılmak isteyenler geçici teminat yatırdıklarına dair belgeleri teklif zarflarının
içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleĢen ihale bedelinin %6’sıdır.
6 - ĠSTENĠLEN BELGELER: Ġstenilen belgeler 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun
olarak hazırlanarak 20/03/2018 Salı günü saat 12:30’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı
Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüne teslim edilecektir.
- Gerçek KiĢiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) Ġkametgah belgesi veya yerleĢim yeri belgesinin aslı,
c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter
tasdikli imza sirkülerinin aslı,
- Tüzel KiĢiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2018 yılı içinde alınmıĢ Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) Tüzel kiĢiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli
vekaletname örneğinin aslı.
- Ortak GiriĢim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2018 yılı içinde alınmıĢ noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesinin aslı,
c) Ortak giriĢimin tüm ortaklarının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.
d) Tüzel kiĢi ortaklara ait 2018 yılı içinde alınmıĢ Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya
noter tasdikli sureti.
Ġlan olunur.
2080/1-1
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PERSONEL HĠZMETĠ ALINACAKTIR
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Trabzon Bölge Müdürlüğünden:
Personel hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası

: 2018/85528

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Pelitli Mah.
Rize Cad. No: 128 Ortahisar/TRABZON

b) Telefon ve faks numarası

: 0 462 334 54 05 - 0 462 334 54 00

c) Elektronik posta adresi

:

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):
2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 10 Mahalli ĠĢçi ÇalıĢtırılması Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer

: Trabzon-Giresun-Ordu Polimetal Maden Aramaları
Fatsa Kamp ġefliği

c) ĠĢin süresi

: SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama
talimatı

tebliğinden

itibaren;

ĠĢe

baĢlama

tarihi

02.04.2018; iĢi bitirme tarihi 31.12.2018 dir.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Toplantı

b) Tarihi ve saati

: 20/03/2018 - 14:00

Salonu.
4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1. Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.3.1. Ġdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler teklif verebilecektir.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
8.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı
adresten (MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Ġhale Odasından) satın alınabilir.
8.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Büro
ġefliği adresine elden teslim edilecektir.
10 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir.
11 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
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SPĠRAL AĞIRLIK BORUSU (DRĠLL COLLARS) ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Spiral Ağırlık Borusu (Drill Collars) Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası

: 2018/104701

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: MTA Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139
06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 42 70
c) Elektronik posta adresi

: ---

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

: ---

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

: Mal Alımı, 30 Adet 4 ¾‖ Spiral Ağırlık Borusu (Drill
Collars) Mal Alımı

b) Teslim yeri/yerleri

: Yerli Ġstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü Sondaj
Ambarları
Yabancı istekliler için: CFR herhangi bir Türkiye Deniz
Limanı

c) Teslim tarihi/tarihleri

: SözleĢmenin

imzalanmasına

müteakip

iĢe

baĢlama

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı
tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren 120
(yüzyirmi) takvim günüdür
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: MTA Genel Müdürlüğü Ġhale Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati

: 27/03/2018 - 10.30

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
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4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla
aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde
sunacaklardır.
a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
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b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına
düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat
uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı
olduğunu gösteren belgeler.
ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından
sunulması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
Ġdaremizce benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif
eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karĢılığı aynı
adresten (Makine ikmal Daire BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın
alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme
imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
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KASTAMONU BELEDĠYESĠ KUZEYKENT MAHALLESĠ 1314 ADA 1 PARSELĠN
(TĠCARET - KONUT ALANI E=3 5.810,00 m²) SATIġI YAPILACAKTIR
Kastamonu Belediye Başkanlığından:
ĠHALENĠN KONUSU VE ġEKLĠ ĠLE ĠġĠN NEVĠ VE MĠKTARI
MADDE 1: Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlimiz Merkez Kuzeykent Mahallesi 1314
ada 1 nolu parselin; Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih 18 nolu kararı ile Belediye
Encümeninin 01.03.2018 tarih ve 99 nolu kararı gereğince, (TĠCARET-KONUT ALANI E=3:00)
2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satıĢı yapılacaktır.
ġARTNAME VE EKLERĠNĠN TEMĠNĠ
MADDE 2: Ġsteklilerce ihale Ģartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri
içerisinde Kastamonu Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya
Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 250,00 TL (Ġkiyüzelli Türk Lirası)
yatırılarak Emlak Ġstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
ĠHALE YERĠ VE TARĠHĠ
MADDE 3: ĠĢin ihalesi 19.03.2018 Pazartesi günü saat 15.00’de Aktekke Mahallesi
Barbaros Caddesi Ana Hizmet Binası Kat: 5’de bulunan Kastamonu Belediyesi Encümen
Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ
MADDE 4: Ġhaleye konu iĢin Muhammen Bedeli 10.000.000,00 TL (Onmilyon
TürkLirası) olup belirlenen bedel üzerinden ―Kapalı Teklif Usulü‖ uygulanmak suretiyle satıĢı
yapılacaktır.
MAHALLESĠ
: Kuzeykent
ADA
: 1314
PARSEL
: 1
YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
: 5.810,00 m²
MUHAMMEN BEDELĠ : 10.000.000,00 TL
GEÇĠCĠ TEMĠNAT
:
300.000,00 TL
KULLANIM AMACI
: TĠCARET.-KONUT ALANI E=3.00
TEMĠNATA ĠLĠġKĠN ESASLAR
MADDE 5:
a. Geçici Teminat: ĠĢin tahmin edilen Muhammen Bedeli 10.000.000,00 TL (Onmilyon
Türk Lirası)’nin %3’ü olan 300.000,00 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) dır.
b. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda belirtilmiĢtir.
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Maliye Bakanlığı, Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığınca belirlenecek bankaların
verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiĢ banka
teminat mektupları,
3) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları.
c. Ġhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları,
yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir.
ç. Ġhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç
saat 12.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank Kastamonu ġubesi
Belediye BaĢkanlığı Hesabına yatırmaları yada Maliye Bakanlığı, Hazine ve DıĢ Ticaret
MüsteĢarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi’ne
uygun olarak düzenlenmiĢ bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri Ģarttır. Ġhale günü saat
12.00’dan sonra teminat kabul edilmez. Geçici teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar
ihaleye iĢtirak edemezler.
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ĠHALE TEKLĠF ġARTLARI
MADDE 6: Ġhale teklif Ģartları Ģartnamelerde belirtilmiĢtir.
ĠHALEYE KATILACAKLARDAN ĠSTENEN BELGELER VE TEKLĠFLERĠN
HAZIRLANMASI
MADDE 7:
a. Ġç Zarf: Ġç zarf teklif mektubunu içerecektir.
1) Teklif mektuplarında Ģartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak,
2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen
rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak giriĢim tarafından verilen teklif
mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmiĢlerse vekilleri tarafından imzalanacak,
3) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme
bulunan teklifler geçersiz sayılacak,
4) Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın
üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın
yapıĢtırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.
b. DıĢ Zarf: Teklifi ihtiva eden kapatılmıĢ, mühürlenmiĢ/imzalanmıĢ iç zarf ve baĢvuru
dilekçesi ile birlikte;
1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi (Telefon, faks ve elektronik posta adres
bilgilerinin belirtilmesi),
2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr
Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüĢ
sureti),
3) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odası’ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri (Noter tasdikli sureti veya aslı
idarece görülmüĢ sureti),
6) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
7) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
8) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza
beyannamesi (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüĢ sureti),
9) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için düzenlenmiĢ noter tasdikli ortak
giriĢim beyannamesi,
10) Ġlan tarihinde (Ay içinde) vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı
veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge çıktısı,
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11) Ġlan tarihinde (Ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcu olmadığına
dair belgenin aslı veya internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge çıktısı,
12) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu ġubesinin (TR 02 0001 5001
5800 7287 9710 37) nolu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmıĢ banka dekontu, Mali
Hizmetler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmıĢ tahsilat makbuzu veya Kastamonu
Belediyesi adına alınmıĢ yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu (Limit içi - 60 gün
süreli ve teyit yazılı). Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık
oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir.
13) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,5,6,7) bentlerinde
belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
14) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine
yatırılabilir.)
Tüm belgeler istenilen Ģekilde hazırlanıp dıĢ zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp
istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı,
açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılacaktır.
ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
MADDE 8:
2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli
olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere
katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmıĢ olsa dahi ihale iptal
edilerek geçici teminatı irat kaydedilir. SözleĢme yapılmıĢ olması halinde de sözleĢme
feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir.
TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ
MADDE 9:
a. Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç ihale günü saat: 12.00’ye kadar sıra
numaralı alındılar karĢılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No: 5’deki Kastamonu
Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya
değiĢtirilmek maksadıyla geri alınamaz.
b. Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.
c. Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
ç. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
MADDE 10:
Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na göre düzenlenmiĢ olup istenen
bütün bilgi ve belgelerin (Teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması
gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ olmalıdır.
MADDE 11:
ĠĢbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup Kuzeykent Mahallesi 1314 ada 1 parselin
(Ticaret-Konut Alanı E=3:00) satıĢı ihale Ģartnameleri hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 12:
Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 29. maddesi gereğince, ihaleyi
yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
Ġlan olunur.
2082/1-1
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RTG VĠNCĠNE AĠT CATERPĠLLAR MARKA DĠZEL MOTORUN YETKĠLĠ SERVĠSĠ
TARAFINDAN REVĠZYONU SATIN ALINACAKTIR
TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No

: 2018/98371

Adı

: T.C

DEVLET

DEMĠRYOLLARI

ĠġLETMESĠ

GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) HAYDARPAġA LĠMAN ĠġLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi

: SELĠMĠYE HAREM ĠSKELE CADDESĠ HAREM - ÜSKÜDAR /
ĠSTANBUL

Telefon numarası : 216 348 80 20
Faks numarası

: 216 345 17 05

1 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı 1 ADET
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
3 - Tekliflerin TCDD HaydarpaĢa ĠĢletmesi... Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 21/03/2018 günü saat 14.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TCDD HaydarpaĢa ĠĢletmesi. Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD Liman ĠĢletmesi Muhasebe Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00. TL bedelle
temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.

—— • ——

2149/1-1

KESĠMLĠK SIĞIR ALIMI YAPILACAKTIR
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından canlı kesimlik sığır ithalatına izin verilen
ülkelerden 60.000 baĢ kesimlik sığır alımı yapılacaktır.
• Teklifler ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/B 06530 Yüzüncü
Yıl-Çankaya/Ankara adresinde bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne verilecektir.
• Son teklif verme tarihi 16.03.2018 saat 14:30 a kadardır.
• Alımlar; Ġdari ġartname, Teknik ġartname, SözleĢme Taslağı doğrultusunda ihracatçı
konumunda yurtdıĢındaki üretici/üretici birliklerinden pazarlık usulü ile yapılacaktır.
• AĢağıda belirtilen ekler www.esk.gov.tr adresinden temin edilebilir.
1 - Ġdari ġartname
2 - SözleĢme Taslağı
3 - Teminat Mektubu Örneği
4 - Teklif Mektubu Örneği
5 - Teknik ġartname

2150/1-1
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ĠSTANBUL ĠLĠ KADIKÖY ĠLÇESĠ ERENKÖY MAHALLESĠ 2964 ADA 95 NOLU
PARSELDE KAYITLI 3 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM ĠHALE
YÖNTEMĠYLE SATILACAKTIR
TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:
1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, Erenköy
mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1.141,67m2 miktarlı ve 2964 ada ve 95 nolu parselde
bulunan kat irtifaklı, mesken vasıflı A blok 3, 4, 5 nolu bağımsız bölümlerin TCDD hisse payı
satılacaktır. SatıĢ Ġhalesi; Teklifler, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden
kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek, belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek
teklifler değerlendirilmeyecek ve görüĢmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası
asma katında bulunan toplantı salonunda, ―Pazarlık Usulü‖ ile yapılacaktır. Ġhale Komisyonu’nca
gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile
açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale iĢlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde
yürütmektedir. ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme
süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
3 - Ġhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar
Bankası Kadıköy Finansmarket Ģubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu
iban numaralı hesabına 590,00 (BeĢ yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin teklif vereceği
bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanının da açıkça belirtildiği dekont karĢılığında, TCDD
1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu HaydarpaĢa adresinden temin
edilebilir.
4 - Ġhale konusu 2964 ada 95 nolu parselde bulunan her bir bağımsız bölümün geçici
teminat miktarı 30.000,00 (otuzbin) TL olarak belirlenmiĢtir.
Bağımsız
Blok

Kat

Bölüm No

oranı

A

1

3

Tam

A

A

1

2

4

5

Brüt

Hisse

Tam

Tam

Arsa Payı

Niteliği

5400/114167 Mesken

5400/114167 Mesken

5400/114167 Mesken

2

m

Son Teklif

Ġhale Tarihi

Tarihi ve Saati

ve Saati

21.03.2018

21.03.2018

10:30

10:30

21.03.2018

21.03.2018

14:00

14:00

21.03.2018

21.03.2018

138

138

138
14:00

15:30
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLĠK
2017 yılı gayri safi geliri 718.056,61 TL olan ikinci sınıf Edremit BeĢinci Noterliği
01.05.2018 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ VE
ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren
bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından
güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi
sonucu

elektronik

ortamda

gerçekleĢtirileceğinden

fiziken

yapılan

baĢvurular

kabul

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilân olunur.
2134/1-1

—————
MÜNHAL NOTERLĠKLER
AĢağıda 2017 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf
Antalya Altıncı Noterliği 01.05.2018 ve Mersin BeĢinci Noterliği 03.05.2018 tarihlerinde yaĢ
tahdidi nedeniyle boĢalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi
sonucu

elektronik

ortamda

gerçekleĢtirileceğinden

fiziken

yapılan

baĢvurular

kabul

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilân olunur.

SIRA NO

NOTERLĠĞĠN ADI

2017 YILI GAYRĠSAFĠ GELĠRLERĠ

1

ANTALYA ALTINCI NOTERLĠĞĠ

1.409.031,60.-TL.

2

MERSĠN BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ

1.766.282,43 .-TL.
2133/1-1
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Adıyaman Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/660253
Adıyaman Üniversitesi

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin

Adıyaman Üniversitesi Yapı ĠĢleri

Adı

ve Teknik Daire BaĢkanlığı
AltınĢehir Mah. 3005. Sok. No: 13

Adresi

02040 Adıyaman

Posta Kodu

2230

Ġl/Ġlçe

Adıyaman/Merkez

Tel-Faks

(416) 223 38 00

E-Mail

yitdb@adiyaman.edu.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

MAKVEN Mim. Müh. ĠnĢ. Taah.

Adı/Unvanı

San. Tic. Ltd. ġti.
Ġvedik O.S.B. 1356 Sok. No: 5

Adresi

Kat: 2 Yenimahalle-ANKARA

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

6110503146

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ankara

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

(7)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

(X)

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
2145/1-1
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2017/112535 (84 Kalem Sarf Malzeme)
Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin

Gaziantep Üniversitesi Döner
Adı

Sermaye ĠĢletmesi ġahinbey
AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi

Ġl/Ġlçe

ġehitkamil

Birimi
Gaziantep Üniversitesi Döner
Adresi

Sermaye ĠĢletme Müd. Hastane

Tel-Faks

Binası ġehitkamil/GAZĠANTEP
Posta Kodu

27310

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

Tlf: 0342 360 95 17
Faks: 0342 360 11 80 - 360 43 81
gantepdoner@gmail.com.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Arter Medikal Sağlık Hizmetleri

Adı/Unvanı

Paz. ve Tic. Ltd. ġti.
Muhiddin Üstündağ Cad. 29. Sok.

Adresi

KoĢu Yolu Kadıköy/Ġstanbul

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

0990321302

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ġstanbul Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

484854
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

(X) Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine aĢağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri
alınacaktır.
Fakülte Yüksekokulu

Bölüm

Adet

Unvanı

Açıklama

Ġktisat

1

Doç. Dr. Alanında Doktora yapmıĢ olmak.

1

Prof. Dr.

1

Prof. Dr.

1

Prof. Dr. Üroloji Alanında uzman olmak.

Ġktisadi, Ġdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi
Ġlk ve Acil
Yardım Programı
Meslek Yüksekokulu

Ġlk ve Acil
Yardım Programı
Diyaliz Programı

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Alanında Uzman olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji Alanında
uzman olmak.

BaĢvuru Belgeleri:
1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koĢulları
sağlamıĢ olmaları.
2. BaĢvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, ÖzgeçmiĢ (YÖK Ek-4
formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma
fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek
onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük
atama yazısı ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
4. Doçentler ve Yardımcı Doçentler için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması,
Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul
ettiği ilkeler aranır.
6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanması gerekmektedir.
7. BaĢvuru Süresi ve Yeri: Ġlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aĢağıdaki
adrese baĢvurmaları gerekmektedir.
Posta ile yapılacak baĢvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu
değildir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü
Havalimanı Yolu 8. km.
ġahinbey-GAZĠANTEP
Tlf: 0342 211 80 80 Fax: 0342 211 80 81 E-Mail: info@hku.edu.tr
2143/1-1

Sayfa : 72

RESMÎ GAZETE

8 Mart 2018 – Sayı : 30354

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde boĢ bulunan kadrolarına 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör adayların 6 (altı) adet olacak Ģekilde hazırlamaları gereken; BaĢvuru dilekçesini,
YÖK Formatlı özgeçmiĢlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara
yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalıĢmaları da
belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren
baĢvuru dosyalarına, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi
ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir.
Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; dört (dört) adet olacak Ģekilde
hazırlamaları gereken; BaĢvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmiĢlerini, Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta
Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil baĢarı
belgesi ile ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren baĢvuru dosyalarına, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren
elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne
baĢvurmaları gerekmektedir.
Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) gün içerisinde, Ġstinye
Üniversitesi Topkapı Kampüsüne Ģahsen veya posta yoluyla baĢvurmaları gerekmektedir. Süresi
içinde yapılmayan baĢvurular geçerli kabul edilmeyecektir.
ADRES:
Ġstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No. 9
Zeytinburnu, Ġstanbul, 34010

Birim
Fen Edebiyat
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Mimarlık ve
Tasarım
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Bölüm / Program

Unvan
PROF.
Psikoloji
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
Beslenme ve
DOÇ.
Diyetetik
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
Fizyoterapi ve
DOÇ.
Rehabilitasyon
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
Fizyoterapi ve
DOÇ.
Rehabilitasyon
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
Ebelik
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
Ġç Mimarlık ve Çevre
DOÇ.
Tasarım
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
HemĢirelik
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
Çocuk GeliĢimi
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.

Kadro
Sayısı

Özel ġartlar

2

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.

3

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

1

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.

2

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

3

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

3

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

2

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

3

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*
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Birim
Mimarlık ve
Tasarım
Fakültesi
Ġktisadi, Ġdari ve
Sosyal Bilimler F.
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Bölüm / Program
Mimarlık

Uluslararası ĠliĢkiler

Unvan
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.

Ġktisadi, Ġdari ve
Sosyal Bilimler F.

Uluslararası ĠliĢkiler

DR. ÖĞR. Ü.

Mühendislik
Fakültesi

Yazılım
Mühendisliği

Mühendislik
Fakültesi

Yazılım
Mühendisliği

Ġktisadi, Ġdari ve
Sosyal Bilimler F.

Yönetim BiliĢim
Sistemleri

PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.

Ġktisadi, Ġdari ve
Sosyal Bilimler F.

Yönetim BiliĢim
Sistemleri

Ġktisadi, Ġdari ve
Sosyal Bilimler F.

Uluslararası Ticaret
ve ĠĢletmecilik

Ġktisadi, Ġdari ve
Sosyal Bilimler F.

Ekonomi

Ġktisadi, Ġdari ve
Sosyal Bilimler F.

ĠĢletme

Ġktisadi, Ġdari ve
Sosyal Bilimler F.

ĠĢletme

Ġktisadi, Ġdari ve
Sosyal Bilimler F.

ĠĢletme

Fen Edebiyat
Fakültesi

Sosyoloji

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Sosyal Hizmet

Ġktisadi, Ġdari ve
Sosyal Bilimler F.

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi

Mühendislik
Fakültesi

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği

DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.

Kadro
Sayısı

Sayfa : 73
Özel ġartlar

3

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

2

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

1

Siyaset
Bilimi
ve
Uluslararası ĠliĢkiler alanında doktora yapmıĢ
olmak.*

1

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

1

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.

3

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanlarda almıĢ olmak.*

1

Endüstri Mühendisi alanında Doktora yapmıĢ
olmak.

2

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanlarda almıĢ olmak.*

2

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

1

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

1

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.

1

Pazarlama alanında Doktora
yapmıĢ olmak.

1

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.

1

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.

2

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

3

Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

Sayfa : 74
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Kadro
Sayısı

Birim

Bölüm / Program

Mühendislik
Fakültesi

ĠnĢaat Mühendisliği

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi ABD

PROF.

1

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve
Doğum ABD

PROF.

1

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Ameliyathane
Hizmetleri Programı

DR. ÖĞR. Ü.

1

Sağlık
Hizmetleri
Meslek
Yüksekokulu

Elektronörolfizyoloji
Programı

DR. ÖĞR. Ü.

1

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji ABD

DR. ÖĞR. Ü.

1

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Eczacılık
Fakültesi

Farmasötik
Mikrobiyoloji

Eczacılık
Fakültesi

Eczacılık Temel
Bilimleri

Eczacılık
Fakültesi
Eczacılık
Fakültesi
Eczacılık
Fakültesi
Eczacılık
Fakültesi

Unvan
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.

PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.

PROF.
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
Farmasötik Kimya
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
Farmasötik Botanik
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
PROF.
Farmasötik Teknoloji
DOÇ.
DR. ÖĞR. Ü.
Farmakoloji

3

Özel ġartlar
Doktora/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*
Bariatrik cerrahi alanında
tecrübeli olmak.
Yüksek riskli gebelik
konusunda yan dal uzmanı
olmak.
Robotik Ürolojik Cerrahide
deneyimli olmak. Laparoskopik

Nefrektomi
konusunda
araĢtırma sahibi olmak.
Beyin cerrahisi uzmanı
olmak,
çok
seviyeli
servikal cerrahi ve servikal
stabilizasyon ameliyatlarında deneyimli olmak.
Kardiyoloji uzmanı olmak,
kardiyak
artimiler
ve
elektrofizyoloji konusunda
ve internal pace-maker
implantasyonu uygulamalarında tecrübeli olmak.

1

Uzmanlık/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

1

Uzmanlık/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.

1

Kimya alanında Doçentliği
olmak.

1

Uzmanlık/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.*

1

Uzmanlık/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.

1

Uzmanlık/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.

1

Uzmanlık/Doçentliğini ilgili
alanda almıĢ olmak.

(*) (23 Mart 2016 Resmi Gazete Sayı: 29662) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelikte
belirtilen Ģartları sağlıyor olmak.
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Sayfa : 77

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
36.00.1164
Toplantı Tarihi ve No : 19.02.2018-142
Karar Tarihi ve No

: 19.02.2018-2002

TOPLANTI YERĠ
KARS

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Ani Köyü sınırları içerisinde yer alan, özel mülkiyete ait 763
parsel ile Maliye Hazinesine ait 762 parsel ve mera vasıflı 728 parsel üzerinde yer alan Çoban
Kilise ve çevresindeki yerleĢim yerinin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine
iliĢkin; Kars Valiliği Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 31.07.2015 tarih
ve E.4519 sayılı yazısı, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.05.2015 tarih ve 1290 sayılı yazı
ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 14.02.2018 tarih
ve 88394 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Ani Köyü sınırları içerisinde yer alan, özel mülkiyete ait 763
parsel ile Maliye Hazinesine ait 762 parsel ve mera vasıflı 728 parsel üzerinde yer alan Çoban
Kilise ve çevresindeki yerleĢim yerinin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine
iliĢkin; Çoban Kilise ve çevresindeki yerleĢim yerinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği göstermeleri
nedeniyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile
ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve
Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca sınırları ekteki koordinatlı krokide
belirlendiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, söz konusu I. Derece
Arkeolojik sit alanı içerisinde herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz
vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;
Karar verildi.

Sayfa : 78
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Sayfa : 79

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
36.00.220
Toplantı Tarihi ve No : 20.02.2018-143
Karar Tarihi ve No

: 20.02.2018-2010

TOPLANTI YERĠ
KARS

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Ortakapı Mahallesinde yer alan ve 336 ada, 43 parselde kayıtlı,
herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, Maliye Hazinesine ait tescilli taĢınmazın, koruma
alanının belirlenmesi, tescil fiĢinin güncellenmesi ve bakım talebine iliĢkin; Erzurum Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 tarih ve 1307 sayılı, 04.07.2006 tarih
ve 374 sayılı, 03.07.2008 tarih ve 1007 sayılı kararları, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 18.10.2012 tarih ve 171 sayılı, 19.12.2012 tarih ve 237 sayılı, 24.03.2016 tarih ve
1241 sayılı, 25.08.2017 tarih ve 1806 sayılı kararları, Kars Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma
Vakfı BaĢkanlığı’nın 09.02.2017 tarih ve 229 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 01.02.2018 tarih ve 64908 sayılı ve 13.02.2018 tarih ve
86123 sayılı raporlar okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Ortakapı Mahallesinde yer alan ve 336 ada, 43 parselde kayıtlı,
herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, Maliye Hazinesine ait tescilli taĢınmazın, koruma
alanının belirlenmesi, tescil fiĢinin güncellenmesi ve bakım talebine iliĢkin; söz konusu tescilli
taĢınmazın iç mekan duvar boyalarının yenilenmesi ve zemin ahĢap döĢemelerinin cilalanması
talebinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı
karar kapsamında yapılmasının uygun olduğuna, tescilli taĢınmazın koruma alanının ekte yer alan
koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine ve yeni düzenlenen tescil fiĢinin uygun
olduğuna, tescilli taĢınmaz ve koruma alanında herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni
yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;
Karar verildi.
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Sayfa : 81

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
36.00.438
Toplantı Tarihi ve No : 19.02.2018-142
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 19.02.2018-2004

KARS

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Yeni Mahallede yer alan ve 223 ada, 2 parselde kayıtlı, herhangi
bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma alanının
belirlenmesi, tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 23.10.2013 tarih ve 426 sayılı kararı, yine aynı kurulun 29.09.2017 tarih ve 1852
sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07.02.2018
tarih ve 75876 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Yeni Mahallede yer alan ve 223 ada, 2 parselde kayıtlı, herhangi
bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma alanının
belirlenmesi, tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli taĢınmazın koruma alanının
ekte yer alan koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine ve düzenlenen tescil fiĢinin
uygun olduğuna, tescilli parsel ve koruma alanında herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni
yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;
Karar verildi.
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Sayfa : 83

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
36.00.1759
Toplantı Tarihi ve No : 19.02.2018-142
Karar Tarihi ve No

: 19.02.2018-1998

TOPLANTI YERĠ
KARS

Kars Ġli, Susuz Ġlçesi, ÇamçavuĢ Köyü, Kars Çayı üzerinde yer alan ve Kars Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.07.2013 tarih ve 373 sayılı kararıyla Kars Ġli, Merkez
Ġlçesi, PaĢaçayır Mahallesi Kafkas Üniversitesi Kampüsü içerisindeki Kars Çayı üzerine taĢınan
ve herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait tescilli
köprünün Ġlçe ve Mahalle bilgilerinin güncellenmesi, koruma alanının belirlenmesi ve tescil
fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
04.07.2006 tarih ve 375 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
30.10.2014 tarih ve 687 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
uzmanlarının 05.02.2018 tarih ve 71783 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler
incelendi.
Kars Ġli, Susuz Ġlçesi, ÇamçavuĢ Köyü, Kars Çayı üzerinde yer alan ve Kars Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.07.2013 tarih ve 373 sayılı kararıyla Kars Ġli, Merkez
Ġlçesi, PaĢaçayır Mahallesi Kafkas Üniversitesi Kampüsü içerisindeki Kars Çayı üzerine taĢınan
ve herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait tescilli
köprünün Ġlçe ve Mahalle bilgilerinin güncellenmesi, koruma alanının belirlenmesi ve tescil
fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli köprünün adres bilgilerinin Kars Ġli, Merkez
PaĢaçayır Mahallesi olarak güncellenmesine, koruma alanının ise ekte yer alan koordinatlı
kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine ve yeni düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna,
tescilli köprü ve koruma alanında 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:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Sayfa : 87
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Sayfa : 89
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Sayfa : 91

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
76.00.57
Toplantı Tarihi ve No : 19.02.2018-142
Karar Tarihi ve No

: 19.02.2018-1989

TOPLANTI YERĠ
KARS

Iğdır Ġli, Merkez Ġlçesi, Karaağaç Mahallesinde yer alan ve 928 ada, 8 parselde kayıtlı,
herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma alanının
belirlenmesi, tescil fiĢinin güncellenmesi ve komĢu parsellerdeki izinsiz yapılaĢmalara iliĢkin;
Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.04.2014 tarih ve 540 sayılı kararı,
15.11.2017 tarih ve 1892 sayılı kararları, Iğdır Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğü’nün 07.12.2017 tarih ve E.13284 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.01.2018 tarih ve 16422 sayılı raporu okundu.
Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Iğdır Ġli, Merkez Ġlçesi, Karaağaç Mahallesinde yer alan ve 928 ada, 8 parselde kayıtlı,
herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma alanının
belirlenmesi, tescil fiĢinin güncellenmesi ve komĢu parsellerdeki izinsiz yapılaĢmalara iliĢkin; söz
konusu tescilli taĢınmazın koruma alanının ekte yer alan koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle
belirlenmesine ve bu doğrultuda düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, tescilli parsel ve
koruma alanında herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.)
öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına, ayrıca Kurulumuzdan izin alınmadan tescilli
taĢınmazın komĢu parsellerinde (928 ada 17 ve 24 parseller) inĢai faaliyetleri yapan ve yaptıranlar
hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 9. ve 65 maddeleri
gereğince Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına;
Karar verildi.
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