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YÖNETMELİK
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
SİVİL HAVA ULAŞIMINA AÇIK HAVAALANLARINDA YER ALAN TERMİNALLER
İLE SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK (SHY-33B)’TE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sivil Hava
Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)’in 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(6) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen terminal işletme ruhsatının temdit zorunluluğu, havaalanı ve terminali birlikte işleten ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
önce Genel Müdürlükten havaalanı terminal işletme ruhsatı alan işletmelere de uygulanır."
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“k) İşyerlerinin ısıtma ve havalandırması ile ilgili olarak uygun sistemlerin kullanılması.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(6) Genel Müdürlükten bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı bina içerisinde iç ve dış hat için tek terminal işletme ruhsatı almış işletmeciler ruhsat temdit tarihinden
en fazla 60 (altmış) gün önce Genel Müdürlüğe başvurarak işlettiği her bir "iç hat" ve "dış hat"
hizmeti için ayrı terminal işletme ruhsatı alır. Bu kapsamda verilecek ruhsatlar için Genel Müdürlük hizmet tarifesinde yer alan terminal işletme ruhsatı ilk veriliş ücreti yerine her bir ruhsat
için temdit ücreti alınır. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü bu işletmecilere de uygulanır."
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ile yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu için gerekli tüm beyan ve belgelerin ruhsat başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından eksiksiz olarak başvuru merciine
verilmesi gerekmektedir. Başvuru mercii ile yer tahsis sözleşmesinin imzalanması ve binanın
yapım süresi ya da hâlihazırdaki bina ise tadilatının tamamlanması sonrasında tahsisli mahallin
hizmete hazır hale getirilmesini müteakip, başvuru formu ekinde belirtilen belgelerle birlikte
en geç on beş gün içinde başvuru mercii tarafından ana dosyanın hazırlanarak Genel Müdürlüğe
sunulması zorunludur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Terminal işletme ruhsatı bulunan işletme, inşaat ya da operasyonel nedenler ile
faaliyetlerini aynı havaalanında terminal işletme ruhsatı bulunan başka bir terminalde sürdürmeyi talep edebilir. Bu durumda, Genel Müdürlükçe havacılık emniyeti ve güvenliği ile yolcu
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kolaylıkları açısından bir değerlendirme yapılır. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında işletilen
terminaller için DHMİ Genel Müdürlüğünün de görüşü alınır. Yapılan değerlendirmenin olumlu
olması halinde, talep doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından uygun görülen bir süre için işletmeye terminal faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Genel Müdürlük tarafından yapılan denetimlerde 2920 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler ile ICAO ve ECAC tarafından belirlenen uluslararası kurallara aykırı durumlar nedeniyle uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğini olumsuz etkileyen durumların, bu Yönetmelikte
belirlenen usul ve esaslara uyulmadığının, Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiğinin,
ülke itibarının olumsuz etkilendiğinin ve yolcu haklarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde işletmelerin ve işyerlerinin faaliyeti durdurulur. Bu durum Terminal İşletmecesine
ve Havaalanı İşletmecesine bildirilir.”
“(2) Genel Müdürlük tarafından ruhsat verilmiş olan işletmecinin aykırılıklarının giderilmesinden, terminal işletmecisi ve havaalanı işletmecisi sorumludur. Aykırılığın Genel Müdürlükçe en fazla 60 güne kadar verilen sürede giderilmemesi halinde, ruhsat iptali için terminal
işletmecisi ve havaalanı işletmecisi tarafından Genel Müdürlüğe başvurulur.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Kamu özel işbirliği projeleri kapsamında DHMİ tarafından ihale edilen ve özel
sektör tarafından işletilen havaalanlarındaki sıhhi işyerleri, DHMİ tarafından bu Yönetmelik
hükümlerine uyum açısından yılda en az bir kez denetlenir. Ancak, 50’den fazla sıhhi işyeri
bulunan havaalanlarında bu denetlemeler 2 yılda en az bir kez yapılabilir. Yapılan denetimler
sırasında mevzuata aykırı hususların ve/veya 29 uncu maddede belirtilen ulusal ve uluslararası
gerekliliklerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı
olan işyerlerinin faaliyeti hemen durdurulur. Mevzuata aykırı husus 90 gün içerisinde giderilemezse ruhsat iptal edilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Halen işletilmekte olan havaalanlarında bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce terminal işletme ruhsatı olmayan terminallerin işletmecileri bu
Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre almak zorunda oldukları havaalanı terminal işletme ruhsatı başvurusunu en geç 31/12/2019 tarihine kadar Genel Müdürlüğe yapar."
MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin 1 inci ve 3 üncü maddeleri 1/1/2019 tarihinden itibaren,
diğer maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/3/2018

30349
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TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:
ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL
İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2018/30)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde
gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2018 yılı için yapılacak olan katılım
desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu
maddesi, 26/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 10 uncu maddesi ve 22/1/2009
tarihli ve 27118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Anket formu: Tarımsal işletmelerin yıllık teknik, malî veya ekonomik bilgilerinin
toplanması için hazırlanan, Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu soru formunu,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi
ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,
d) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA): Tarımsal işletmelerin gelir, gider ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî değerlendirmelerinin
yapılması amacıyla oluşturulan sistemi,
e) ÇMVA Katılım Anlaşması: Verilerin, ÇMVA veri toplama usullerinin uygulanarak
toplanacağına ilişkin il müdürlüğü ve çiftçi arasında bir yıllık süreyle imzalanan, her iki tarafın
görev ve sorumluluklarını düzenleyen Ek-1’de yer alan belgeyi,
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f) İcmal 1: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan, çiftçi detayında ÇMVA katılım desteği
hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,
g) İcmal 2: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre hazırlanan, il detayında
ÇMVA katılım desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,
ğ) İl ÇMVA Komisyonu: İl müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü ve il müdürlüğünde anketör olarak görevlendirilen bir
personelden oluşan ve işletmelerin seçilmesinden, formların ön değerlendirmesinden, ihtilafların incelenerek sonuçlandırılmasından, gerekli durumlarda ihtilafların Merkez ÇMVA Komisyonuna iletilmesinden, ödemeye esas icmallerin onaylanmasından sorumlu komisyonu,
h) İl ÇMVA Koordinatörü: Sistemin kurulduğu illerdeki il müdürlüğü koordinasyon ve
tarımsal veriler şube müdürünü,
ı) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,
i) İşletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kiralama şeklinde tuttuğu arazide kendi adına bitkisel üretim, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık yapan veya karma
üretim yapan eşik değer veya üzeri ekonomik büyüklükteki, tek yönetim altında bulunan ekonomik birimi,
j) Katılım desteği: Katılım anlaşması imzalayarak ÇMVA sistemine dâhil olan ve muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarıyla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından uygulanan testler sonunda doğrulanan
işletmelere, her yıl belirlenen miktarda yapılan ödemeyi,
k) Merkez ÇMVA Komisyonu: Sorumlu Birim bünyesinde, ilgili daire başkanının başkanlığında, diğerleri konusunda deneyimli teknik personel olmak üzere toplam beş üyeden oluşan, illerden gönderilen anket formlarının kontrol ve doğrulanmasından ve il ÇMVA Komisyonlarından intikal eden teknik içerikli ve ihtilaflı konuların değerlendirilmesinden sorumlu
komisyonu,
l) Muhasebe yılı: 1/1/2017 ve 31/12/2017 yılı zaman aralığını,
m) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı: Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,
n) Sorumlu Birim: Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
o) Tarımsal faaliyetler: Bitkisel üretim ve/veya hayvansal üretim ve bu üretim sonucu
elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirilmesi için yapılan
faaliyetleri,
ö) Veri toplayıcı (anketör): ÇMVA verilerinin çiftçiden anket formu yoluyla toplanmasından ve kontrolünden sorumlu, bu konuda Sorumlu Birimden eğitim almış olan Bakanlık
teknik personelini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme Esasları
Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler
MADDE 5 – (1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından
oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda
veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından yapılan kontroller sonunda
doğrulanan tarımsal işletmelere yapılır.
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Ödeme miktarı
MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen tarımsal işletmelere, 2018 Yılında Yapılacak
Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere
2018 yılında 600 TL katılım desteği ödenir.
Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 7 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili
kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak
aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.
Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet
komisyonu olarak ödenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama
Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 8 – (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, merkez
ve il ÇMVA Komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülür.
Uygulama takvimi
MADDE 9 – (1) İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanır.
(2) Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenir.
(3) Sorumlu Birim tarafından her bir il için bildirilen sayıda işletme il ÇMVA Komisyonları tarafından Bakanlıkça belirlenen seçim planına göre seçilir. Seçilen işletmelerle il müdürlükleri arasında katılım anlaşması imzalanır.
(4) Katılım anlaşması imzalanan işletmelere anket uygulanır. Anket formları il müdürlüklerince kontrol edilmelerinin ardından Sorumlu Birime gönderilir.
(5) Anket formları Sorumlu Birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilir. Sorumlu Birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il
ÇMVA Komisyonuna bildirilir.
(6) İl ÇMVA Komisyonlarınca anket formu doğrulanan işletmeler için, ÇKS sistemi
aracılığıyla, 2017 yılı ÇMVA katılım desteği girişleri yapılır. İşletmelerin kesin icmalleri alınarak İcmal 2 onaylanıp, Sorumlu Birime gönderilir.
(7) Sorumlu Birim İcmal 2 seviyesinde ödemeye esas bilgileri Bankaya gönderir.
(8) Yukarıda geçen tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında görevlilerce veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili esaslara uyulur.
(9) Sorumlu Birimle il müdürlüğü arasında uygulamaya ilişkin koordinasyon il ÇMVA
Koordinatörleri tarafından sağlanır. Bu kapsamda il sınırları dâhilinde formların anketörlere
dağıtılmasından, uygulamanın takibinden, doldurulan formların merkeze gönderilmesinden ve
doğrulama sürecinin tamamlanmasından il ÇMVA Koordinatörleri sorumludur.
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Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 10 – (1) ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA Komisyonlarının
çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara
bağlanır. Sonuç alınamayan durumlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇMVA Katılım Desteğinden Yararlanamayacaklar
ÇMVA katılım destek kapsamı dışında kalacak tarımsal işletmeler
MADDE 11 – (1) ÇMVA katılım desteğinden;
a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi
bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,
b) Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,
c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,
ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan,
d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan,
tarımsal işletmeler faydalanamazlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 12 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde
müştereken sorumlu tutulurlar.
(2) 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız
yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade
etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 13 – (1) 23/11/2017 tarihli ve 30249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/40) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2015/480
Karar No
: 2018/1433
Katılan
: GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, Gürbulak Doğubayazıt/
AĞRI.
Malen Sorumlu : AKBAR MR. SADEHZADEH MOGHANJOUGHI, E ve K oğlu,
doğumlu.
Sanık
: SAJJAD KHADIVI, Lotfalı ve Merhamet oğlu 26/12/1978 SALMAS
doğumlu.
Sanık
: SHAHRAM EISAZADEH BARGHZAN, Abdı ve Hacce oğlu,
21/12/1987 SALMAS doğumlu.
Suç
: 5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet.
Suç Tarihi
: 08/08/2015
Suç Yeri
: AĞRI/DOĞUBAYAZIT
Karar Tarihi
: 05/07/2018
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanıklar hakkında
5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla
Mahkememizce yapılan yargılama sonunda yabancı uyruklu sanıklar hakkında neticeten
mahkumiyet kararı verilmiĢ olup, yabancı uyruklu sanıkların tebligata elveriĢli adresi
bulunmadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı
takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur.
7530

—————

Esas No
Karar No
Katılan

: 2017/2382
: 2018/1701
: GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, Gürbulak Köyü
Doğubayazıt/AĞRI
Sanık
: ABOLFAZL JAVANAMANI, Akbar ve Çehnaz oğlu, 27/04/1971
ARDEBIL/ĠRAN doğumlu.
Sanık
: ILDAR SHIRDEL KENDESHMIN, Valı ve Gülnene oğlu,
24/06/1971 ARDEBIL/ĠRAN doğumlu.
Sanık
: REZA POUREMAMGHOLI MIRAK, Farzı ve Salime oğlu,
06/08/1977
Suç
: Kaçakçılık suçunun konusunu oluĢturan eĢyanın akaryakıt ile tütün,
tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması, eĢyayı,
gümrük iĢlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak.
Suç Tarihi
: 11/11/2017
Suç Yeri
: AĞRI/DOĞUBAYAZIT
Karar Tarihi
: 19/07/2018
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanıklar hakkında
Kaçakçılık suçunun konusunu oluĢturan eĢyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol,
metanol ve alkollü içkiler olması, eĢyayı, gümrük iĢlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak
suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda yabancı
uyruklu sanıklar hakkında neticeten mahkumiyet kararı verilmiĢ olup, yabancı uyruklu sanıkların
tebligata elveriĢli adresleri bulunmadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun
yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur.
7531
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
Karar No

: 2014/304
: 2018/1445

Davacı
Katılan

: K.H.
: GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Sanık

: GHAMARHASHEM BATMANI, Aghaalı ve Hamide oğlu, 06/07/1958
ĠRAN d.

Sanık
Suç

: SALTANAT KHANI, Moradalı ve Leyla kızı, 01/11/1963 ĠRAN d.
: 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

Suç Tarihi
Suç Yeri

: 24/03/2011
: AĞRI/DOĞUBAYAZIT

Karar Tarihi : 05/07/2018
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı yabancı uyruklu sanıklar hakkında
EĢyayı gümrük iĢlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan kamu davası açılmıĢ
olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda yabancı uyruklu sanıklar hakkında neticeten
beraatlerine karar verilmiĢ olup, yabancı uyruklu sanıkların tebligata elveriĢli adresleri
bulunmadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan
suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı
takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur.
7486

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ NAKLĠYE HĠZMETĠ ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuz ihtiyacı olan Mineralli Su ĠĢletmeleri tarafından üretimi yapılan veya
yapılacak her türlü mamulün fabrika sahası/sahalarından (Afyon/Erzincan v.b.) alınarak bayi/
zincir market noktalarına tırla/kamyonla karayolu nakliyesi hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak
suretiyle satın alınacaktır.
2 - Firmalar, 600.000,00 TL'lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA" adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, T.C. Ziraat Bankası Ziraat Bankası Ankara Kamu ġubesi TR94 0001 0025
3339 0090 2627 67 IBAN numaralı hesaba yatırılan 500,00 TL karĢılığında, "Ahmediye
Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL" adresindeki Ġstanbul
Müdürlüğümüzden 500,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 09 EKĠM 2018 tarih saat 10:00'a kadar Genel
Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - Ġdari ve teknik evrakları uygun bulunan firmalara 2 nolu zarfların açılma tarihi ayrıca
bildirilecektir.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.

7823/1-1
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR
Menderes Belediye Başkanlığından:
TaĢınmaz Bilgileri.
1 - ĠHALE KONUSU VE ġEKLĠ: Ġzmir ili, Menderes ilçesi, Bulgurca-Büyükovacık
mahallesinde bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35’nci maddesi
(a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek
satıĢı yapılacaktır.
SATILACAK GAYRĠMENKUL:
Ġli

ĠZMĠR

Ġlçesi

Mahalle-Mevkii

Bulgurca-Büyükovacık

Cadde No

Ada

101

Parsel

1

Yüzölçümü

51.000,59 m2

Pafta
Cinsi

Menderes

Tarla

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

ġartname Bedeli

7.650.088,50.- TL

229.503,00.-TL

400,00.-TL

2 - ĠHALENĠN YAPILACAĞI YER, TARĠH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve
diğer özellikleri belirtilen taĢınmaz Menderes Belediyesi’nce 03.10.2018 tarihine tesadüf eden
çarĢamba günü saat 10.00’da Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif
Usulü ile satılacaktır.
3 - ĠHALE ġARTNAMESĠ: Ġstekliler ihaleye iliĢkin bilgileri Menderes Belediyesi,
ĠĢletme ĠĢtirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale Ģartnamesini 400,00.-TL
ücret karĢılığında satın alabilirler.
4 - SON TEKLĠF VERME SAATĠ: 9.30
5 - ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN BELGELER:
A) Gerçek kiĢiler için;
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Noter tasdikli imza beyannamesi
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kiĢinin Noter onaylı vekaletname
ve imza beyannamesi
4) Tebligat için adres beyanı
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge
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6) Ġkametgah sureti
7) ġartname alındığına dair makbuz ve Ģartname (her sayfası imzalanacak)
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)
9) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
B) Tüzel kiĢiler için:
1) Ġmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
2) Tüzel kiĢilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde) (aslı) (Ticaret, Sanayi odası
vb.)
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli
vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge
5) Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (aslı veya noter onaylı)
6) ġartname alındığına dair makbuz ve Ģartname (her sayfası imzalanacak)
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )
8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
SatıĢ ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu
dıĢ zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar Ġzmir Menderes Belediye BaĢkanlığı ĠĢletme ve
ĠĢtirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satıĢ birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve
saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.
Ġstekliler 03.10.2018 tarihinde saat: 09.30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaĢmıĢ
olmak Ģartıyla 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi ve Ģartname hükümlerine uygun olarak
düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi
komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir.
Postalarda meydana

gelen

gecikmelerden

Belediye

BaĢkanlığının

hiçbir

sorumluluğu

bulunmayacaktır
SatıĢ Ģartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiĢ sayılır.
Ġhalenin kesinleĢmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satıĢ Ģartnamesine aykırı bir
talepte bulunamazlar. TaĢınmaz satıĢ Ġhalesi üzerinde kalan yüklenici satıĢ bedelinin %50’si peĢin
geri kalan kısmını 1 eĢit taksitle ödeyecektir.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir.
Ġlan olunur.

7802/1-1
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3 ADET SIVI YAKITLI KAZANIN BACALARININ YAPILMASI VE
ÇALIġTIRILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’ndan 3 adet sıvı yakıtlı kazanın bacalarının
yapılması ve çalıĢtırılması iĢi kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.
2 - Ġhalenin gerçekleĢeceği tarih ve saat: 24.09.2018 Pazartesi Saat: 14.30
3 - Ġhalenin yapılacağı adres: Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı Atatürk Bulvarı No: 33
Opera/ANKARA
4 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü birimine
(Atatürk Bulvarı No: 33 Altındağ/ANKARA) teslim edeceklerdir.
5 - Ġstekliler katılacakları ihaleye/ihalelere ait Ģartnameyi 50,00- TL karĢılığında Türk
Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden temin edebilirler.
6 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na tabii
değildir.
Bilgi için: THK Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü
0 (312) 303 73 80-78-79
7720/1/1-1

—————

1.000.000 kcal/h KAPASĠTELĠ DOĞALGAZ YAKITLI KAZAN
ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
1 - THK Ġnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde bulunan mevcut doğalgazlı
kalorifer kazan dairesindeki kazanın ve brülörün yerlerinden çıkartılıp 1.000.000 kcal/h kapasiteli
doğalgaz yakıtlı tam silindirik skoç tipi üç geçiĢli kazan ve kazana uygun brülörün takılıp tüm
testleri yapılarak çalıĢtırılması iĢi kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.
2 - Ġhalenin gerçekleĢeceği tarih ve saat: 24.09.2018 Pazartesi Saat: 11.00
3 - Ġhalenin yapılacağı adres: Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı Atatürk Bulvarı No:33
Opera/ANKARA
4 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü birimine
(Atatürk Bulvarı No:33 Altındağ/ANKARA) teslim edeceklerdir.
5 - Ġstekliler katılacakları ihaleye ait Ģartnameyi 150,00- TL karĢılığında Türk Hava
Kurumu Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü biriminden temin edebilirler.
6 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’na tabii
değildir.
Bilgi için: THK Genel BaĢkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü
0 (312) 303 73 80-78-79
7720/2/1-1

—————

GEMĠCĠ DUVAR TAKVĠMĠ YAPTIRILACAKTIR
1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’nın ihtiyacı olan 200.000 adet duvar (gemici)
takviminin sayfalarının ve aynasının basımı, yaprakların tel spiral kullanılarak ayna ile
birleĢtirilmesi iĢi 25 EYLÜL 2018 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale
edilecektir.
2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA)
Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.
3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 200,00.-TL karĢılığında yukarıda belirtilen adresten
temin edebilirler.
4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel : (0 312) 303 73 78 - 79 – 80
7721/1-1
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ARAÇ KĠRALAMA HĠZMETĠ ALINACAKTIR
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 3. Bölge Müdürlüğünden:
İZMİR
Ġhale Kayıt Numarası
: 2018/451091
ĠĢin Adı
: 38 Adet Sürücülü Araç Kiralanması ĠĢi
Ġhale Türü - Usulü
: Hizmet Alımı - Açık Ġhale Usulü
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: ÜNĠVERSĠTE CADDESĠ 57 35100
b) Telefon ve faks numarası : 232 477 1300 - 232 477 1315
c) Elektronik posta adresi
: 3grupmd@teias.gov.tr
ç) Ġhale / Ön Yeterlik
dokümanının görülebileceği
internet adresi
:
2 - Ġhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Bölge Müdürlüğümüze bağlı birimlerin bakım, onarım,
kontrol, denetim, tesis iĢleri, hukuk ve KamulaĢtırma
çalıĢmalarının yapılması amacıyla 24 (yirmidört) ay süre
ile 38 adet sürücülü araç kiralama iĢi
b) Yapılacağı Yer
: 28 adet araç, Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/
ĠZMĠR adresinde bulunan TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğüne
bağlı birimlerde, 2 adet araç Uzundere Trafo MerkeziĠZMĠR adresinde bulunan Uzundere Hat Bakım
Ekibinde, 3 adet araç için Çitlembik Mevkii Küçük
Sanayi Sitesi Yanı Çanakkale Yolu Üzeri Aliağa/ĠZMĠR
adresinde bulunan Aliağa ĠĢletme ve Bakım
Müdürlüğünde, 3 adet araç Barbaros Mah. 4401 Sok.
No: 27/1 MANĠSA adresinde bulunan Manisa ĠĢletme
ve Bakım Müdürlüğünde, 2 adet araç Rasathane Yolu
No: 15 IĢıkkent-Bornova / ĠZMĠR adresinde bulunan
Batı Anadolu Yük Tevzi Müdürlüğünde çalıĢtırılacaktır.
c) Süresi
: 24 (yirmidört) ay
3 - Ġhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin :
a) Yapılacağı yer
: Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 24.09.2018 - 14:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
7.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Mülga: RG: 25/1/2017-29959
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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c) Bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
ç) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Bu ġartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Hizmet Alımı
Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi
g) Alt yüklenici çalıĢtırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündüğü iĢlerin listesi,
ğ) 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 serbest muhasebeci, 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,
h) Karayolu TaĢıma Yönetmeliğinde ihaleye konu araçlar için, yetki belgesi zorunlu olan
belgelerin yasal süresi içinde idareye sunulması zorunludur.
1. Ġdaremizce ön görülen kiralık araçlarda; Karayolları TaĢıma Yönetmeliğinde belirtilen
zorunlu belgelerden Kamyonet türü araçlar için [K1] yetki belgesi, Minibüs türü araç için ise,
[D2] yetki belgesi yeterli olup, Yüklenici firmanın iĢbaĢı yapabilmesi için, sözleĢme imzaladıktan
sonra en geç 10 (on) iĢgünü içerisinde, taĢıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren onaylı
taĢıt belgeleri ile bir taĢıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren onaylı taĢıt
kartları ve onaylı teknik belgelerini TEĠAġ Bölge Müdürlüğümüz Makine Ġkmal
BaĢmühendisliğine teslim etmek zorundadır. Ayrıca D2 belgeli araç öz mal değil ise, kira
sözleĢmesi ve taĢıt kartı belgesini aynı süre içerisinde sunmak zorundadırlar. 2. Ġdaremizce ön
görülen kiralık araçlar için, Karayolu TaĢıma Yönetmeliğinde yetki belgesi zorunlu olan
Otomobiller için [A1] yetki belgesi yeterlidir;
Yüklenici kendi adına kayıtlı olan ÖZ MAL otomobiller (binek) için A1 yetki belgesini
ve A1 yetki belgesine iĢlenmiĢ taĢıt kartlarını sözleĢme imza tarihinden itibaren en geç 30 (otuz)
gün içerisinde TEĠAġ Bölge Müdürlüğümüz Makine Ġkmal BaĢmühendisliğine teslim etmek
zorundadır. A1 yetki belgesinin belirtilen süre içerisinde TEĠAġ Bölge Müdürlüğümüz Makine
Ġkmal BaĢmühendisliğine teslim edilmemesi halinde sözleĢme fesih edilerek kesin teminatı gelir
kaydedilecek ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 20. ve 26. maddeleri
uygulanacaktır.
7.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
7.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde
yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
7.3. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
7.4.1. Ġsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur.
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Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
7.4.2. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer
belgeleri.
a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yılsonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler,
yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart
Form: KĠK025.1/H)
sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen
varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inĢaat
maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması ve
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın
inĢaat maliyetleri ile yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin
ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest
muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede
düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci
tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik
edilebilir.
Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve
onaylanmıĢ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam
gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç
defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir
ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı
sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
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7.4.3. Ġstekli tarafından;
a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen
hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ
faturaların,
birinin sunulması yeterlidir.
Taahhüt altında devam eden iĢlerin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal
tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dıĢında gerçekleĢtirilen iĢlerden elde edilen gelirlerin
toplamı dikkate alınır.
Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20'sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin
gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %
12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin
belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali
müĢavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir
tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci
tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.
ĠĢ ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iĢ hacmine iliĢkin kriterlerin, her bir ortak
tarafından iĢ ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
Ġsteklinin iĢ hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iĢ hacmi tutarı ile birlikte ortak
olduğu ortak giriĢime/giriĢimlere ait iĢ hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak
toplanmak suretiyle toplam iĢ hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iĢ hacmi tutarı
kullanılan ortak giriĢimdeki/giriĢimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında
sunulması gerekmektedir.
7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
7.5.1. Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dıĢında kamu
veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya
benzer iĢlere iliĢkin olarak;
a) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet
alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme
bedelinin en az % 80'inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru
son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimini gösteren
belgeleri,
sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'dan az olmamak üzere,
ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin
veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.
ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların
her birinin, istenen iĢ deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iĢ
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deneyim tutarı toplamının ise istenen iĢ deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir.
Ancak, ihaleye katılan iĢ ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak
kaydıyla daha önce kurulmuĢ olan iĢ ortaklığının gerçekleĢtirdiği bir iĢten elde edilen iĢ
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin
birinci cümledeki oranlara göre asgari iĢ deneyim tutarını sağlaması koĢulu aranmaz.
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iĢ deneyim tutarını sağlaması
zorunludur.
Ġsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iĢ deneyimine iliĢkin
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. ĠĢ ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan
ortağın kendisine ait iĢ deneyim tutarına iliĢkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.
Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu
kısım veya kısımlar için iĢ deneyimine iliĢkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.
7.5.2.
(1) Söz konusu Ġhaleye katılabilmek için, Ġdaremizce ön görülen kiralık araçlar ihalesine
teklif sunacak firmanın, Teknik ġartnamenin 1-a) bendinde belirtilen Kiralanacak araçlarda
aranacak Ģartlar ile Ġdari Ģartnamenin 2. madde 2.1 b) bendinde belirtilen özeliklere sahip
araçlardan en az 16 (onaltı) araç isteklilerin öz malı olacaktır. Karayolları TaĢıma Yönetmeliğinde
belirtilen zorunlu belgelerden K1 ve D2 yetki belgesine haiz araçların; Bağlı bulunduğu ilin
UlaĢtırma ve ġehircilik Müdürlüklerinden alınan onaylı belgelerini teklifleri kapsamında sunmak
zorundadırlar. Öz mal araçlar için, söz konusu araç gruplarından kendi belirleyecekleri araçlara
ait araç Tescil ve Trafik Belgesi ("aslı idarece görülmüĢtür" fotokopi veya noter onaylı).
Karayolları TaĢıma Yönetmeliğinde belirtilen yetki belgesine haiz araçların, taĢıtların niteliğini ve
sayısını liste halinde gösteren onaylı taĢıt belgesi, bir taĢıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı
olduğunu gösteren onaylı taĢıt kartı ve Teknik ġartnamenin 1-a) bendinde belirtilen Kiralanacak
araçlarda aranacak Ģartlar bölümünde belirtilen özelikleri gösteren onaylı teknik belgesi (Aracın
Trafik ve Tescil Belgelerinde belirtilmeyen teknik özellikleri gösteren belge) teklifleri
kapsamında sunmak zorundadırlar. Ġstekliler bu belgeleri ihale dosyası kapsamında teklif
mektupları ve diğer istenilen belgelerler ile birlikte asıllarını ya da Ġdareye "aslı idarece
görülmüĢtür" yaptırmak kaydıyla fotokopilerini veya noter tasdikli fotokopilerini teklif zarfında
sunmaları zorunludur.
(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat,
demirbaĢ veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da (DeğiĢik
ibare: 12/06/2015-29384 R.G./3. md.) yeminli mali müĢavir, serbest muhasebeci mali müĢavir
veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.
(4) ĠĢ ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı
tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana iliĢkin belgeler, her bir
ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
7.5.3. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
7.5.4. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik Ģartnamede belirtilen
belgeler.
7.6. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:
Bu ihalede benzer iĢ olarak Resmi Kamu Kurum ve KuruluĢları ile özel sektörde yapılan
―ARAÇ KĠRALAMA ĠġĠ‖ benzer iĢ olarak kabul edilecektir.
7800/1-1
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TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT 86111 NO.LU
―RUHSAT’IN DEVRĠ SURETĠYLE ĠġLETME HAKKININ VERĠLMESĠ‖
KAPALI TEKLĠF ALMA VE AÇIK ARTTIRMA USULÜ ĠLE
ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - ĠHALENĠN KONUSU: RUHSAT’ın ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemi ile
devredilmesidir.
1.2 Ġhalenin kapsamı; MĠGEM tarafından düzenlenen 86111 No.lu Maden Ruhsatı ile bu
ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/12/2049 tarihine kadar (31/12/2049 tarihi dahil) iĢletme
hakkını kapsar.
2 - ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ: 22.10.2018 Pazartesi Saat:15.00
3 - MALĠ YETERLĠLĠK VE ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN
BELGELER:
Ġhaleye yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler en az bir
tüzel kiĢinin bulunduğu ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nda üye olarak yer alabilirler.
TEKLĠF SAHĠPLERĠ’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya
kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında ―toplam aktif varlıklarının‖ en
az 1.500.000 TL, ―toplam özkaynaklarının‖ ise en az 250.000 TL olması gerekmektedir. ORTAK
GĠRĠġĠM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda bu belgeler, ORTAK GĠRĠġĠM
GRUBU’nun üyelerinin belgelerinin toplanması sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak
değerlendirilecektir.
3.1. Ġhaleye katılabilmek için gerekli olan belgeler:
3.1.1. TEKLĠF SAHĠBĠ’nin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks
numarası ile e-posta adresini içeren yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ belge,
3.1.2. TEKLĠF SAHĠBĠ;
(i) tüzel kiĢi ise tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya
siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan
alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
(ii) ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU ise ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU üyeleri arasında yer alan
tüzel kiĢilerin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret veya Sanayi Odasından veya diğer muadili makamlardan alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge ile ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nun teĢkiline iliĢkin noter tasdikli
beyanname (Beyanname Ek-1’de belirtilen forma uygun olarak hazırlanacaktır. Beyannamede
ortakların her birinin pay yüzdesinin belirtilmiĢ olması zorunludur),
3.1.3. TEKLĠF SAHĠBĠ tüzel kiĢiler ile ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu oluĢturan üyeler
arasında yer alan tüzel kiĢilerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ve Ticaret Sicil
Memurluğundan onaylı (değiĢiklikler de dahil) ġirket Ana SözleĢmesi,
3.1.4. TEKLĠF SAHĠBĠ;
(i) tüzel kiĢi ise tüzel kiĢiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza
sirküleri
(ii) ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU ise, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu oluĢturan üyeler
arasında yer alan tüzel kiĢiliği temsile ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri,
ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nu oluĢturan üyeler arasında gerçek kiĢiler olması durumunda söz
konusu gerçek kiĢilerin noter tasdikli imza beyannameleri,
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3.1.5. TEKLĠF SAHĠBĠ;
(i) tüzel kiĢi ise tüzel kiĢiliği temsile ve ilzama yetkili kiĢinin/kiĢilerin noter tasdikli nüfus
cüzdanı suretleri
(ii) ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU ise ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU’nun tüzel kiĢi üyelerini
temsile ve ilzama yetkili kiĢi/kiĢilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri, ORTAK GĠRĠġĠM
GRUBU’nu oluĢturan üyeler arasında gerçek kiĢiler olması durumunda söz konusu gerçek
kiĢilerin noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri,
3.1.6. TEKLĠF SAHĠBĠ’nden istenen belgeler ile birlikte TEKLĠF SAHĠBĠ;
(i) tüzel kiĢi ise ve ihaleye tüzel kiĢi adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise tüzel kiĢiyi temsile
ve ilzama yetkili olunduğuna iliĢkin noter tasdikli vekaletname, noter tasdikli imza beyannamesi
ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri
(ii) ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU ise ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU adına ihaleye katılanların
temsilci olduklarına iliĢkin noter tasdikli yetki belgesi, noter tasdikli imza beyannamesi ile noter
tasdikli nüfus cüzdanı suretleri (ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU temsilcisinin/temsilcilerinin ihaleye
katılamamaları halinde ihaleye, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU üyelerince müĢtereken vekalet
verilenler katılabilir. Bu durumda vekalet verilenlere iliĢkin noter tasdikli vekaletname ve bunlara
ait noter tasdikli imza beyannamesi ile noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri),
3.1.7. ĠĢbu Ġhale ġartnamesi’nin tüm Ģartlarının kabul edildiğine dair (zeyilnameler dahil)
her sayfası TEKLĠF SAHĠBĠ yetkililerince imzalanmıĢ iĢbu Ġhale ġartnamesi (TEKLĠF
SAHĠBĠ’nin ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU olması halinde ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU üyelerinin
tamamı tarafından imzalanması gerekmektedir),
3.1.8. ĠĢbu Ġhale ġartnamesi’nin 7. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde ve Ek-2’de
belirtilen formda hazırlanmıĢ geçici teminat mektubunun teslim alındığına iliĢkin Alındı Belgesi
veya aynı madde kapsamında geçici teminat tutarının yatırıldığını gösterir dekont,
3.1.9. RUHSAT ile ilgili olarak hazırlanan iĢbu Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dosyası’nın
alındığına iliĢkin Alındı Belgesi,
3.1.10. TEKLĠF SAHĠBĠNĠN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı ―toplam aktif
varlıklarını‖ ve ―toplam özkaynaklarını‖ gösterir belgeler (bilanço vb),
3.1.11. Yabancı TEKLĠF SAHĠBĠ’nin;
1) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına
göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiĢ belgelerin;
a) TEKLĠF SAHĠBĠ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe
tercümesini veya
b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini,
2) Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dıĢında bir ülkede mukim olması halinde ise;
ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek TEKLĠF SAHĠBĠ’nin ikamet
yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin;
a) TEKLĠF SAHĠBĠ’nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe
tercümesini veya
b) Türkiye’de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesini sunması zorunludur.
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3.2. Yukarıda belirtilen belgelerin hazırlanmasında göz önünde bulundurulması gereken
hususlar:
ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak yukarıdaki
belgeleri kendi adına düzenleyecektir.
KOMĠSYON/KURUM, KATILIMCI/TEKLĠF SAHĠBĠ’nden ek bilgi ve belge talep etme
hakkı ile herhangi bir KATILIMCI/TEKLĠF SAHĠBĠ tarafından verilmiĢ belgelerin eksikliği,
doğruluğu ve geçerliliği konusunda ihale sonucunu etkilemeyecek Ģekilde; tamamlama, ek bilgi
ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de tekliflerin
değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.
4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT: Teklif verebilmek için TEKLĠF SAHĠBĠ tarafından verilmesi
gereken geçici teminat tutarı 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)’dır. Söz konusu geçici
teminatın verilmemesi durumunda, TEKLĠF SAHĠBĠ’nin teklifi dikkate alınmayıp ihale dıĢı
bırakılacaktır.
5 - TEKLĠF BEDELĠ VE ĠġLETMECĠNĠN TAAHHÜTLERĠ:
TEKLĠF SAHĠPLERĠ, tekliflerini MĠGEM’in iĢbu ihaleye konu maden için her yıl Türk
Lirası cinsinden belirlediği ocakbaĢı satıĢ fiyatı üzerinden % (yüzde) pay olarak verecekler ve
ihale en yüksek tekliften baĢlanmak üzere sonuçlandırılacaktır.
ĠĢletici Ruhsatı devraldığı tarihten sonra azami 72 (YetmiĢ iki) aylık yatırım ve hazırlık
döneminden itibaren Ruhsata konu sahadan yıllık asgari 50.000 ton üretim yapmayı kabul ve
taahhüt eder.
6 - TEKLĠFLERĠN EN SON VERĠLECEĞĠ YER VE TARĠHĠ: Teklifler en geç
22.10.2018 Pazartesi günü - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak adresine elden teslim
etmeleri zorunludur.
7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
Zonguldak adresinde görülebilir ve 500,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 500,00 TL. Ġhale
dokümanını bedelini Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642
28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları
zorunludur.
8 - Ġhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 22.10.2018 Pazartesi günü saat
15.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:
125 Zonguldak adresine vermiĢ olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma
Daire BaĢkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda
açılacaktır.
9 - Ġhale iĢlemleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
7769/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Kamu Denetçiliği Kurumundan:
KAMU DENETÇĠLĠĞĠ UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI
Kamu Denetçiliği Kurumunda Genel Ġdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 9 uncu
derece kadrolarda görev yapmak üzere, sözlü sınav ile 15 adet Kamu Denetçiliği Uzman
Yardımcısı alımı yapılacaktır.
BaĢvuru Ģartlarını taĢıyan adaylardan, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme
Sınavı’ndan (KPSS) aĢağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en yüksek puandan baĢlamak
üzere, alım yapılacak kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Alınacak uzman yardımcılarının öğrenim grubu, sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday
sayısı ve KPSS puan türleri aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.

ÖĞRENĠM GRUBU
HUKUK
SĠYASAL BĠLGĠLER,
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ
BĠLĠMLER
FAKÜLTELERĠ,
ĠKTĠSAT VE ĠġLETME
FAKÜLTELERĠ

ALINACAK UZMAN
YARDIMCISI SAYISI
7

SÖZLÜ SINAVA
ÇAĞRILACAK
ADAY SAYISI
28

KPSS PUAN
TÜRLERĠ
P4

8

32

P33 veya P38

I - BAġVURU ġARTLARI
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel Ģartları
taĢımak,
2 - 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS’ye katılmıĢ olmak ve yukarıda yer alan
tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almıĢ olmak,
3 - Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre:
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği ilgili
makamlar tarafından kabul edilmiĢ yurt içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak (KPSS P4 puan grubu için),
b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve
iĢletme fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği ilgili makamlar tarafından kabul edilmiĢ yurt
içi veya yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSS P33 veya KPSS P38
puan grubu için),
4 - GiriĢ sınavını yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beĢ yaĢını
doldurmamıĢ olmak (01.01.1983 ve daha sonra doğanlar baĢvurabilecektir.)
II - SINAVA BAġVURU ġEKLĠ VE YERĠ
Sınav baĢvuruları 22 Ekim 2018 Pazartesi günü baĢlayıp 05 Kasım 2018 Pazartesi günü
mesai saati bitiminde sona erecektir. BaĢvurular Kurumun internet sitesinden
(www.ombudsman.gov.tr) indirilerek doldurulacak baĢvuru formuna KPSS sonuç belgesi
eklenmesi suretiyle, yukarıda anılan internet adresi üzerinden elektronik ortamda, Ģahsen veya
posta yoluyla yapılabilecektir. Son baĢvuru tarihinde saat 18.00’dan sonra Kuruma intikal eden
baĢvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
III - SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN DUYURULMASI, SINAV
YERĠ VE TARĠHĠ
1- BaĢvuru Ģartlarını taĢıyanlar arasından KPSS P4 puan türüne göre yapılacak sıralama
sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından) ilk yirmi sekiz (28) aday, KPSS P33 ve KPSS
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P38 puan türüne göre yapılacak sıralama sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından) ilk
otuz iki (32) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Her puan türünde de son sıradaki adaylar ile aynı
puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.
2- Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi kurumun internet sitesinde
(www.ombudsman.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar sözlü sınav tarihinden on beĢ (15) gün önce
yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle çağrılacaktır.
IV - SÖZLÜ GĠRĠġ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN
ĠSTENECEK BELGELER
1- BaĢvuru Formu (BaĢvuru formu için tıklayınız),
2- KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
3- Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylanmıĢ
örneği; eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ olanların ise diploma denklik belgesinin aslı veya
onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi hâlinde sureti Kurumumuzca onaylanacaktır.),
4- 3 adet vesikalık fotoğraf
5- Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu (Form için tıklayınız),
6- Fotoğraflı özgeçmiĢ.
V - SÖZLÜ GĠRĠġ SINAVI KONULARI
Sözlü giriĢ sınavı, adayların;
(a) AĢağıda belirtilen sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi;
- MALĠYE: Kamu Maliyesi, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi, Vergi
Hukuku ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Maliye Politikası
- ĠKTĠSAT: Mikro ve Makro Ġktisat, Ġktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası
Ekonomik ĠliĢkiler ve KuruluĢlar
- HUKUK: Anayasa Hukuku ve Anayasa Yargısı, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı, Ġnsan
Hakları Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (BaĢlangıç Hükümleri ile
KiĢiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
- KAMU YÖNETĠMĠ: Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Personel
Yönetimi, Mahalli Ġdareler ve Türk Siyaset Tarihi
(b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(ç) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(d) Genel yetenek ve genel kültürü,
(e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleĢtirilecektir.
Adaylar, sınav komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50
puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden
değerlendirilecektir. Sözlü giriĢ sınavında baĢarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması Ģarttır.
VI - BAġARI LĠSTESĠ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sözlü sınavda puanı en yüksek adaydan baĢlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı
kadar asıl aday atanmaya hak kazanacaktır.
Sınav sonuçları ile atanmaya hak kazananlar, Kurumumuz internet sayfasında
(www.ombudsman.gov.tr) ilan edilecektir.
VII - DĠĞER HUSUSLAR
Söz konusu sınava baĢvuru için gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılacak ve bu kiĢilerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmıĢ
olsa dahi iptal edilecektir. Bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında
herhangi bir değiĢiklik yapılması halinde, söz konusu değiĢiklik www.ombudsman.gov.tr internet
adresinde ―Duyurular‖ bölümünde ilan edilecektir.
Ġlanen duyurulur.
7797/1-1
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aĢağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve
koĢulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre
öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, baĢvurularını ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aĢağıdaki
açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına
baĢvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına baĢvurular ise
Rektörlüğümüze (Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiĢ ve Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmıĢ kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) sağlamaları
gerekmektedir.
Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere baĢvuran
adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.
Bu kriterlere uymayan adayların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır.
Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karĢılamıĢ olmak, kadro ilanına baĢvurmak için
asgari koĢul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici
herhangi bir ceza almamıĢ olmaları gerekir.
Sahip olunan unvanın altındaki kadroya baĢvurular kabul edilmeyecektir.
Ġlan edilen kadrolara baĢvuran adayların;
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Doktor Öğretim Üyesi için 8.,
Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koĢullar ile birlikte, yayın
dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri
sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz
Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına baĢvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer
Üniversiteler tarafından verilen ―Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi‖ne sahip olmaları gerekir.
Üniversite dıĢı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı
YaĢam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir.
Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben baĢvuru sürecinde
Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı
kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiĢ formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol
çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. ÖzgeçmiĢ formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol
çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.
Adayların, Profesör kadrosu baĢvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro
baĢvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu
içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.
Adaylar ayrıca, baĢvuru dosyası oluĢturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer
kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim
edeceklerdir.
Posta ile baĢvurular iĢleme alınmayacaktır.
FAKÜLTE/ENSTĠTÜ ANABĠLĠM/
ANASANAT DALLARI
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
Endodonti
ECZACILIK FAKÜLTESĠ
Farmasötik Kimya
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Toplumsal Yapı ve DeğiĢme
Felsefe Tarihi
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı

KADRO UNVANI

KADRO
SAYISI

Profesör (2)

1

Doçent (3)
Profesör(4)
Dr. Öğr. Üyesi (5)
Dr. Öğr. Üyesi (1)(6)

1
1
1
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FAKÜLTE/ENSTĠTÜ ANABĠLĠM/
ANASANAT DALLARI
KADRO UNVANI
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Fen Bilgisi Eğitimi
Doçent (7)
Sınıf Eğitimi
Doçent (8)
FEN FAKÜLTESĠ
Analitik Kimya
Doçent (9)
Aktüerya Bilimleri
Doçent (10)
Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz
Doçent (11)
Ġstatistik Teorisi
Doçent (12)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
Grafik
Doçent (13)
HEMġĠRELĠK FAKÜLTESĠ
Ġç Hastalıkları HemĢireliği
Profesör (1)(14)
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat
Profesör (Türkçe) (1)(15)
Sağlık Yönetimi
Doçent (16)
Sayısal Yöntemler
Doçent (1)(17)
Siyaset ve Sosyal Bilimler
Doçent (1)(18)
Uluslararası ĠliĢkiler
Doçent (1)(19)
Sosyal Hizmet
Doçent (20)
Sosyal Hizmet
Dr. Öğr. Üyesi (21)
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Uygulamalı Jeoloji
Profesör (22)
Jeodezi
Profesör (1)(23)
Geoteknik
Doçent (1)(24)
Bilgisayar Donanımı
Doçent (1)(25)
Mekanik
Doçent (1)(26)
Jeodezi
Dr. Öğr. Üyesi (1)(27)
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
Beslenme Bilimleri
Profesör (28)
Ergoterapi
Profesör (29)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Doçent (30)
SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
Spor ve Antrenörlük
Doçent (31)
TIP FAKÜLTESĠ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Profesör (Türkçe) (1)(32)
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Profesör (Türkçe) (1)(33)
Nükleer Tıp
Profesör (Ġngilizce) (1)(34)
Göz Hastalıkları
Profesör (Ġngilizce) (1)(35)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent (Türkçe) (1)(36)
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Doçent (Türkçe) (1)(37)
Genel Cerrahi
Doçent (Türkçe) (1)(38)
Çocuk Cerrahisi
Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(39)
Radyoloji
Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(40)
Tıbbi Genetik
Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(41)
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FAKÜLTE/ENSTĠTÜ ANABĠLĠM/
ANASANAT DALLARI
KADRO UNVANI
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
Biyomühendislik
Profesör (42)
HALK SAĞLIĞI ENSTĠTÜSÜ
BulaĢıcı Olmayan Hastalıklar
Dr. Öğr. Üyesi (1)(43)
TÜRKĠYAT ARAġTIRMALARI ENSTĠTÜSÜ
Türkiyat AraĢtırmaları
Dr. Öğr. Üyesi (44)
ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI
Kompozisyon ve Orkestra ġefliği
Doçent (45)
SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve Antisepsi
Doçent (46)
SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Dr. Öğr. Üyesi (47)

KADRO
SAYISI
1
1
1
1
1
1

AÇIKLAMALAR
1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki
kadrolara baĢvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını
baĢarmıĢ olmaları Ģarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize
edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/
akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaĢılabilir.
2 - Kök kanal yıkama solüsyonları alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
3 - Eczacı olmak ve Doçent unvanını Farmasötik Kimya alanında almıĢ olmak.
4 - Doçent unvanını Sosyoloji Bilim alanında almıĢ olmak ve göç sosyolojisi alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
5 - Lisans, Yüksek Lisans derecelerini Felsefe alanından almıĢ olmak, Felsefe alanında
Doktora derecesine sahip olmak.
6 - Lisans ve Doktora derecelerini Ġngiliz Dili ve Edebiyatı alanında almıĢ olmak.
7 - Doçent unvanını Fizik Eğitimi alanında almıĢ olmak ve astronomi eğitimi alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
8 - Doçent unvanını Kimya Eğitimi alanında almıĢ olmak ve biçimlendirici değerlendirme
alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
9 - Analitik Kimya veya Polimer temelli elektrokimyasal sensörler alanında çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
10 - YaĢam modellemesi alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
11 - ―Holder süreklilik‖ konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
12 - Ġstatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak.
13 - Plastik sanatlar grafik, grafik tasarım alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
14 - Doçent unvanını Ġç Hastalıkları HemĢireliği alanında almıĢ olmak ve en az 4 ay yurt
dıĢı akademik deneyime sahip olmak.
15 - Ġktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak.
16 - Doçent unvanını Sağlık Kurumları Yönetimi alanında almıĢ olmak.
17 - Doçent unvanını Nicel Karar Yöntemleri alanında almıĢ olmak, etkinlik analizi ve
nicel karar analizi konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
18 - Doçent unvanını ÇağdaĢ Dünya Tarihi alanında almıĢ olmak.
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19 - Uluslararası ĠliĢkiler alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip
olmak, Doçent unvanını aynı alandan almıĢ olmak. Ġnsan haklarının korunması alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
20 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini ve Doçent unvanını Sosyal Hizmet
alanında almıĢ olmak.
21 - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Sosyal Hizmet alanında almıĢ olmak.
22 - Mühendislik Jeolojisi alanında doğal yapı malzemelerinin araĢtırılmasına yönelik
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
23 - Jeodezi alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
24 - Arazi deneyleriyle zemin davranıĢlarının belirlenmesi konularında çalıĢmalar yapmıĢ
olmak.
25 - Yüksek performanslı bilgisayar mimarileri ve paralel programlama alanlarında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
26 - Kompozit ve tekstil malzemeler alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
27 - Jeodezi alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
28 - Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans derecesine sahip olmak, Doçent unvanını
Beslenme ve Diyetetik alanında almıĢ olmak.
29 - Ergoterapi alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
30 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans derecesine sahip olmak, Doçent
unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almıĢ olmak.
31 - Spor ve Antrenörlük alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
32 - Çocuk Kardiyoloji Yan Dal uzmanı olmak ve pulmoner hipertansiyon alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
33 - Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Board Sertifikasına sahip olmak,
muskuloskelatal hastalıklarda kardiyopulmoner değerlendirme alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
34 - Radyonuklid tedavisi alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
35 - Oküler doku biyomekaniği ve dansitometrisi alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
36 - Çocuk Göğüs Hastalıkları yan dal uzmanı olmak, çocukluk çağı interstisyel akciğer
hastalıkları alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak
37 - Tırnak yatağı kapilleroskopisi alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
38 - Canlı vericili karaciğer nakli ve laparoskopik karaciğer cerrahisi alanında çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
39 - Çocuk Ürolojisi konusunda yurtdıĢı akademik deneyime sahip olmak.
40 - Nöroradyoloji alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
41 - Tıp Fakültesi mezunu olmak, Doktora derecesini Tıbbi Biyoloji alanında almıĢ olmak
ve Tıbbi Genetik uzmanı olmak.
42 - Biyomühendislik alanında Doktora derecesine sahip olmak ve Doçent unvanını
Biyomühendislik alanında almıĢ olmak. Doku mühendisliği alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
43 - Halk Sağlığı uzmanı olmak.
44 - Tarih alanında Doktora derecesine sahip olmak ve Balkanlar konusunda çalıĢmalar
yapmıĢ olmak.
45 - Kompozisyon alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, orkestra, koro, oda
müziği ve sinema-televizyon müziği alanlarında eser sahibi olmak.
46 - Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, sterilizasyon,
dezenfeksiyon ve hastane enfeksiyonları alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
47 - ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri alanında Doktora derecesine sahip olmak,
sosyal giriĢimcilik alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak.
Ġlan olunur.
7750/1-1
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıdaki tabloda belirtilen
Fakülte/Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracak adayların, dilekçeleri
ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiĢi, nüfus cüzdanı sureti,
vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi,
Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin
Onaylı örneği, Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör Ġçin), Profesörlük Belgesi (Profesör Ġçin),
yurtdıĢı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınları, verdiği
dersleri ve yönettiği doktora çalıĢmalarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi için dört
(4), Profesör için altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz Ġnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne
baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir.
BaĢvurular Ģahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi Ġnsan Kaynakları
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine
yapılacaktır. BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beĢ (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi
içinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.
Ġlk BaĢvuru Tarihi : 17.09.2018
Son BaĢvuru Tarihi : 02.10.2018
Birim

Bölüm/Alan
Dahili Tıp
Bilimleri
Bölümü/Ġç
Hastalıkları
Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi

Sağlık
Bilimleri
Yüksekokulu

Dahili Tıp
Bilimleri
Bölümü/Çocuk
Sağlığı ve
Hastalıkları
Anabilim Dalı

Unvanı

Sayısı

Aranan ġartlar

1

Tıp Fakültesi Lisans mezunu
olmak, Ġç Hastalıkları Anabilim
Dalında Uzmanlığını ve
Doçentliğini almıĢ olmak,
Hematopoetik Kök Hücre
alanında çalıĢmaları olmak.

1

Tıp Fakültesi Lisans mezunu
olmak, Çocuk Kardiyolojisi
alanında Uzmanlığını almıĢ
olmak, Doppler ile ilgili
çalıĢmaları olmak.

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi Lisans mezunu
olmak, Uzmanlığını ve
Doçentliğini Kulak, Burun ve
Boğaz alanında almıĢ olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tıbbi Biyokimya (Tıp) alanında
Doktorasını almıĢ olmak.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Odyoloji Bölümü

7717/1-1
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İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla
Öğretim Üyesi alınacaktır.
KADRO
BĠRĠMĠ
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi

BÖLÜMÜ

ANABĠLĠM DALI

UNVANI

ADET

Üroloji

Profesör

1

Cerrahi Tıp

Kulak Burun Boğaz

Dr. Öğretim

Bilimleri

Hastalıkları

Üyesi

Cerrahi Tıp

Kadın Hastalıkları ve

Dr. Öğretim

Bilimleri

Doğum

Üyesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ġç Hastalıkları

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Dr. Öğretim
Üyesi
Dr. Öğretim
Üyesi

Fiziksel Tıp ve

Dr. Öğretim

Rehabilitasyon

Üyesi

Çocuk Sağlığı ve

Dr. Öğretim

Hastalıkları

Üyesi
Dr. Öğretim
Üyesi
Dr. Öğretim
Üyesi

1
3
1
1
1
1
1
1

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve
Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan
1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve ilaveten yayınları içeren 6 adet PDF formatında
hazırlanmıĢ olan CD veya taĢınabilir bellek ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire
BaĢkanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1 ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri
gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık
belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet
dosya ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1
ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-169) teslim etmeleri gerekmektedir.
BaĢvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. Ġlana konu olan
kadrolar tam zamanlıdır.
Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca
onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil baĢarı
belgesi, yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf,
özgeçmiĢ (YÖK formatlı), bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan
atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara iliĢkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalıĢmalarını,
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyayı Üniversite
Rektörlüğü’ne altı nüsha olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar, bu baĢvurularında
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince yayınlarından
birini baĢlıca araĢtırma eseri olarak gösterir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi
kurumlarca onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dıĢından alınan diplomalar
için denklik belgesi, nüfus cüzdanı, askerlik belgesini, iki adet fotoğraf, özgeçmiĢ (YÖK
formatlı), bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne
teslim etmeleri gerekmektedir.
BaĢvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi Rektörlüğüne Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve
eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden baĢvurular kabul edilmez.
BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.
Duyurulur.

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Sağlık Bilimleri

HemĢirelik

Profesör

1

Sağlık Bilimleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
35.18/196
Toplantı Tarihi ve No : 04.07.2018-272
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 04.07.2018-7724
ĠZMĠR
Ġzmir Ġli, Urla Ġlçesi, Ġskele Mahallesi’nde bulunan, tapunun 21 pafta, 89 ada, 1
parselinde özel mülkiyette kayıtlı olan ve TKTVYK.nun 26.04.1984 gün ve 242 sayılı kararı ile
belirlenen 3. derece arkeolojik sit alanında kalmakta iken Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 05.07.1996 gün ve 6121 sayılı kararı ile büyük bir kısmı 1.
derece arkeolojik sit, kuzeyinde kalan küçük bir kısım ise 3.derece arkeolojik sit alanı olarak
belirlenen, yine parselin 3.derece arkeolojik sit sınırları içinde kalan kısmı Koruma Kurulu’nun
18.02.2004 tarih ve 11047 sayılı kararı ile uygun bulunan koruma amaçlı imar planı kapsamında
bulunan, 11.05.1989 gün ve 994 sayılı Kurul kararı ile; yeni yapılanma isteminin ekli krokide
belirtilen yer ve ebatta yapılması ve temel kazısının Müze Müdürlüğü'nün denetiminde
yapılmasına karar verilen,29.09.2016 gün ve 5026 sayılı Kurul kararı ile; Urla Belediyesinin
18.08.2016 gün ve 615 sayılı yapı tespit tutanağında belirtilen uygulamalarla birlikte; 11.05.1989
gün ve 994 sayılı karar eki krokide belirtilen alanın dıĢındaki; 60+55 m2. yi aĢan tüm izinsiz
uygulamaların ve yol kaplamasının ilgili Müze Müdürlüğü'nün denetiminde kaldırılmasına, 2863
sayılı Yasaya aykırılıktan suç duyurusunda bulunulmuĢ olduğundan soruĢturma sonucundan
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bilgi verilmesine,1. derece arkeolojik sit alanında hiçbir
inĢai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına karar verilen anılan taĢınmazda kazı, sondaj,
jeoradar gibi iĢlemler yapılarak buluntu çıkmaması durumunda sit derece değiĢikliği yapılması
veya parselin sitten çıkarılması istemine iliĢkin Kurulumuz 06.07.2017 tarih 6237 sayılı kararı
gereği ÇeĢme Müze Müdürlüğü ve Klazomenai Kazısı BaĢkanlığı koordinasyonunda yapılan
manyetik araĢtırmanın sonuç raporu ile Klazomenai Kazı BaĢkanlığı’nın görüĢ raporunun
iletilmesi üzerine alınan Kurulumuz 16.02.2018 tarih 7129 sayılı kararı gereği parseldeki izinsiz
uygulamaların bir kısmının kaldırılmasına iliĢkin Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.06.2018
tarih E.523182 sayılı yazısı, anılan taĢınmazlarda yapılan sondaj kazıları sonuç raporunun
iletildiği ÇeĢme Müze Müdürlüğü’nün 26.06.2018 tarih 539043 sayılı yazısı ile Müdürlük
evrakına 02.07.2018 tarih 327810 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan
görüĢmeler sonucunda,
Ġzmir Ġli, Urla Ġlçesi, Ġskele Mahallesi’nde bulunan, tapunun 21 pafta, 89 ada, 1
parselinde kayıtlı, büyük bir kısmı 1.derece arkeolojik sit, kuzeyinde kalan küçük bir kısmı ise
3.derece arkeolojik sit sınırları içinde kalan taĢınmazda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü tarafından gerçekleĢtirilen sondaj kazıları sonucunda 2863 sayılı Yasa kapsamında
korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıklarına rastlanılmadığı, az sayıda ele geçen seramik
parçalarının ise bu alana sürüklenme yolu ile geldiği tespit edildiğinden; söz konusu parselin sit
derecesinin değiĢtirilebileceğine, parselin güney, doğu ve batı yönünde devam eden 1. derece
arkeolojik sit alanı dikkate alınarak, kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği üzere 1.
derece arkeolojik sit alanında kalan kısımlarının 3. derece arkeolojik sit alanına
dönüĢtürülmesinin uygun olduğuna, anılan taĢınmazın tapu kaydına ―3. derece arkeolojik sit
alanıdır‖ Ģerhinin konulmasına, 18.02.2004 tarih ve 11047 sayılı kurul kararı ile uygun bulunan
Ġskele koruma amaçlı imar planlarının söz konusu parselin tamamını içerecek Ģekilde revize
edilerek, Kurulumuza iletilmesine ayrıca Kurulumuz 29.09.2016 tarih 5026, 06.07.2017 tarih
6237 ve 16.02.2018 tarih 7129 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere parseldeki tüm izinsiz
uygulamaların ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılması gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.09.249
Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2018 - 276
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 21.06.2018 - 6556

ESKĠġEHĠR

EskiĢehir Ġli, Ġnönü Ġlçesi, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde EskiĢehir Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Mercanpınarı Mevkii Nekropolü’nün tescili ve
öneri sit sınırlarının değerlendirilmesine iliĢkin EskiĢehir Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
uzmanlarının 24.02.2017 tarihli yerinde inceleme raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum
ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar, 19.06.2018 tarih ve 309319 sayılı dosya inceleme
raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftası,
tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Ġnönü Ġlçesi, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde Mercan Pınarı Mevkii’nde
tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür
varlıklarından olan alanın I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilecek yeterli veriye sahip
olmaması nedeniyle ―Mercanpınarı Mevkii Arkeolojik Alanı‖ adıyla 2863 sayılı Kanun
kapsamında tashih edildiği Ģekliyle III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan
tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının ve geçiĢ
dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na
iliĢkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın ilgili hükümlerin geçerli olduğuna, alanda
kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz
herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
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Sayfa : 41

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.09.254
Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2018 - 276
Karar Tarihi ve No

: 21.06.2018 - 6558

TOPLANTI YERĠ
ESKĠġEHĠR

EskiĢehir Ġli, Ġnönü Ġlçesi, ÇarĢı Mahallesi’nde tespit edilen Sulama Kanalı Arkeolojik
Alanı’nın öneri sit sınırlarının değerlendirilmesine iliĢkin EskiĢehir Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.02.2017 tarihli yerinde inceleme raporu, konuyla ilgili
faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar, 19.06.2018 tarih,
309196sayılı dosya inceleme raporu ve geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları
okundu, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Ġnönü Ġlçesi, ÇarĢı Mahallesi’nde tespit edilen ve 2863 sayılı Kanun’un 6.
Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Sulama Kanalı
Arkeolojik Alanı‖ adıyla III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil
fiĢi, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma
KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın ilgili hükümlerin geçerli
olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına iliĢkin yürürlükteki Ġmar Yönetmeliğine göre hazırlanan
geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna, alanda kolluk
kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir
fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

Sayfa : 42

RESMÎ GAZETE

17 Eylül 2018 – Sayı : 30538

17 Eylül 2018 – Sayı : 30538

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 43

7812/1-1

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

17 Eylül 2018 – Sayı : 30538

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
03.09.210
Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2018 - 266
Karar Tarihi ve No

: 29.03.2018 - 6266

TOPLANTI YERĠ
ESKĠġEHĠR

Afyonkarahisar Ġli, Sultandağı Ġlçesi, TaĢköprü Köyü’nde tespit edilen Bucaadası Mevkii
Arkeolojik Alanı’nın öneri sit sınırlarının değerlendirilmesine iliĢkin EskiĢehir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.03.2016 tarih yerinde inceleme raporu,
konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar, 27.03.2018
tarih, 163851 sayılı dosya inceleme raporu ve geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları
okundu, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Afyonkarahisar Ġli, Sultandağı Ġlçesi, TaĢköprü Köyü’nde tespit edilen ve 2863 sayılı
Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın ―Bucaadası
Mevkii Arkeolojik Alanı‖ adıyla III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan
tescil fiĢi, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu
alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma
KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın ilgili hükümlerin geçerli
olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına iliĢkin yürürlükteki Ġmar Yönetmeliğine göre hazırlanan
geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna, alanda kolluk
kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir
fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.06.1455
Toplantı Tarihi ve No : 29.11.2017 - 254
Karar Tarihi ve No

: 29.11.2017 - 5820

TOPLANTI YERĠ
ESKĠġEHĠR

EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, Memik Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen Karayatak
Mevkii Arkeolojik Alanı’nın tescili ve öneri sit sınırlarının değerlendirilmesine iliĢkin EskiĢehir
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 02.03.2017 tarihli raporu,
konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar 28.11.2017
tarih ve 9959 sayılı dosya inceleme raporu ve geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢulları
okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, kadastral paftası, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi,
yapılan görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Sivrihisar Ġlçesi, Memik Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen ve 2863
sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın
―Karayatak Mevkii Arkeolojik Alanı‖ adıyla III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline,
hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve kadastral paftasının uygun olduğuna; söz
konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve
Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın ilgili hükümlerin
geçerli olduğuna, sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma
Ģartlarının uygun olduğuna alanda kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin
artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına
karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
03.00.1726
Toplantı Tarihi ve No : 29.08.2018 - 283
Karar Tarihi ve No

: 29.08.2018 - 6739

TOPLANTI YERĠ
ESKĠġEHĠR

Afyonkarahisar Ġli, Merkez, Erkmen Beldesi sınırları içerisinde yer alan tescilli ―Aksaz
Höyük‖ I.(Bir) Derece Arkeolojik Siti’nin sit sınırlarının sayısallaĢtırılmasına iliĢkin EskieĢhir
Kültür Varlıkları Koruma Bökge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.04.2018 tarihli yerinde
inceleme raporunun, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin
iletildiği yazılar, 15.08.2018 tarih, 397857 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit
sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi,
yapılan görüĢmeler sonucunda;
Afyonkarahisar Ġli, Merkez, Erkmen Beldesi sınırları içerisinde yer alan ve EskiĢehir
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.07.2007 tarih ve 4376 sayılı Kararı ile
I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Aksaz Höyük’ün güncellenen sit sınırlarına iliĢkin
hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın
uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik
Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın
ilgili hükümlerin geçerli olduğuna; alanda kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin
artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına
karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.00.4130
Toplantı Tarihi ve No : 21.06.2018 - 276
Karar Tarihi ve No

: 21.06.2018 - 6525

TOPLANTI YERĠ
ESKĠġEHĠR

EskiĢehir Ġli, Odunpazarı Ġlçesi, Kıravdan Mahallesi sınırları içerisinde EskiĢehir Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kıravdan Nekropolü’nün tescili ve öneri sit sınırlarının
değerlendirilmesine iliĢkin EskiĢehir Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 13.06.2016
tarih ve 1675 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzman raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen
Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar, 11.06.2018 tarih ve 299409 sayılı dosya
inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı
kadastral paftası, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Odunpazarı Ġlçesi, Kıravdan Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen ve
2863 sayılı Kanun’un 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın
―Kıravdan Nekropolü‖ adıyla I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan
tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun
olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler,
Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın ilgili
hükümlerin geçerli olduğuna, alanda kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin
artırılmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına
karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
03.04.326
Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2016 - 215
Karar Tarihi ve No

: 22.12.2016 - 4744

TOPLANTI YERĠ
ESKĠġEHĠR

Afyonkarahisar Ġli, Dinar Ġlçesi, Çapalı Köyü’nde tespit edilen Emirkuyusu Höyük’ün
tescili ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve
belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliğinin (Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü) 22.04.2016 tarih, 1741 sayılı yazısı ve eki 14.04.2016 tarihli Müze Müdürlüğü
uzman raporu, 16.12.2012 tarih, 11404 sayılı dosya inceleme raporu ve geçiĢ dönemi koruma
esasları ve kullanma Ģartları okundu, tescil fiĢi, koordinatlı kadastral sit sınırı paftası, fotoğrafları
ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Afyonkarahisar Ġli, Dinar Ġlçesi, Çapalı Köyü’nde tespit edilen Emirkuyusu Höyük’ün
2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; tescil
fiĢi ve sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma
KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki Ġlke Kararı’ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna, söz konusu
sit sınırlarına iliĢkin yürürlükteki Ġmar Yönetmeliğine göre hazırlanan geçiĢ dönemi koruma
esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna; Sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz
herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
26.04.98
Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2017 - 256
Karar Tarihi ve No

: 20.12.2017 - 5904

TOPLANTI YERĠ
ESKĠġEHĠR

EskiĢehir Ġli, Sarıcakaya Ġlçesi, Dağküplü Mahallesi yer alan ve EskiĢehir Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.10.2001 tarih ve 1629 sayılı Kararı ile I. (Bir) ve
Derece Arkeolojik Sit ve Höyük olarak tescilli alanın sit sınırlarının güncellenmesine iliĢkin
EskiĢehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.10.2017 tarih ve 5665 sayılı Kararı
gereğince söz konusu alan 20.12.2017 tarihinde Kurulumuzca yerinde incelendi; ilgili kurum
görüĢlerinin iletildiği yazılar, 19.12.2017 tarih, 10793 sayılı dosya inceleme raporu, geçiĢ dönemi
koruma esasları ve kullanma koĢulları okundu, öneri sit sınırlarını gösteren sit sınırı paftası,
kadastral paftası, tescil fiĢi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
EskiĢehir Ġli, Sarıcakaya Ġlçesi, Dağküplü Mahallesi ve Höyük olarak tescilli alanın Kozlu
Mevkii Doğu Roma YerleĢimi-ĠĢliği ve Nekropolü adıyla I. (Bir) ve III.(Üç) Derece Arkeolojik
Sit olarak güncellenmesine, hazırlanan tescil fiĢinin, kadastral paftasının ve koordinatlı sit sınırı
krokisinin uygun olduğuna; söz konusu sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi koruma
esasları ve kullanma koĢullarının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin yürürlükteki
05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’ndaki ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve alanda
Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere

1

YÖNETMELİK
–– Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi
İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)’te
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

TEBLİĞ
–– Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım
Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/30)

4

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri

11
12
24
60

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

