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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark
Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “düzenlenmiş, imar durum
belgesi ve istikamet rölövesi” ibaresi, “düzenlenmiş ve imar durum belgesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş dönemi
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra
yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, 30/6/2019 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/2/2018
30340
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
131/5/2018
30437
27/9/2018
30528

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığında meslek memuru, konsolosluk ve ihtisas memuru, hukuk müşaviri, danışman ve mütercim olarak atanacaklar için
Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları; meslek memurlarının tabi olduğu başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik sınavı ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının tabi oldukları kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna ve 1 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Dışişleri Bakanını,
b) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,
c) Giriş sınavı: Bakanlıktaki belirli bir memuriyet kategorisinde atanacaklar için Bakanlıkça açılan sınavı,
ç) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
d) Personel Dairesi Başkanı: Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanını,
e) Personel Dairesi Başkanlığı: Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,
f) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sınav Kurulu ve Sınavlara İlişkin Genel Esaslar
Sınav kurulu
MADDE 4 – (1) Sınav kurulu on iki üyeden oluşur. Kurul Başkanı, vekili ve üyeleri
Bakanlık görevlileri arasından Bakan tarafından belirlenir. Sınav kurulunun toplantı ve karar
yeter sayısı beştir. Kurul başkanı, sınavların düzenli şekilde yürütülmesinden sorumludur. Kurul
başkanı, ihtiyaç halinde, görevini Başkan vekiline devredebilir.
(2) İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri haricinde Bakanlıkça belirlenecek yabancı
dillerde veya teknik alan bilgisini de ölçmek üzere yapılacak yazılı ve sözlü sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi sürecinde sınav kuruluna yardımcı olmak üzere akademisyenlerden hizmet alınabilir veya Bakanlık personeli görevlendirilebilir.
(3) Giriş sınavlarının sözlü aşamalarında kurul üyelerinin adaylar hakkındaki değerlendirmelerinde, gerekli görüldüğü takdirde görüşlerine başvurulmak üzere psikiyatr/psikolog
görevlendirilebilir. Bu kapsamda hizmet alımı gerçekleştirilebilir.
(4) Sınav süreçlerine ilişkin sekretarya görevi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından
yürütülür.
İtiraz hakkı
MADDE 5 – (1) Sınav sonuçlarına yayımlanmasından itibaren üç iş günü içinde Personel Dairesi Başkanlığına verilen dilekçe ile itiraz edilebilir. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz başvuru süresinin bitiminden sonraki üç iş günü içinde karara bağlanır. Verilen kararlar
kesindir.
YDS puanları
MADDE 6 – (1) YDS/e-YDS puanı veya muadil yabancı dil sınav puanlarının değerlendirmeye alınmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının ilk gününden geriye doğru hesaplanmak
üzere, YDS/e-YDS veya muadili sınavlara son iki yıl içinde girilmiş olması gerekir.
b) YDS/e-YDS puanı yerine, eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından saptanmış uluslararası dil sınavları puanlarının tercih edilmesi halinde, söz
konusu puanların tercih edilen sınava ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla
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ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınır. Karşılıkların değerlendirilmesinde eşdeğerlik tablosunda tam karşılığı yer almayıp aralıklara denk gelen puanlar, en yakın olduğu puana denk kabul edilir. Adayın puanının eşdeğerlik tablosundaki alt
ve üst puanlara eşit uzaklıkta olması halinde, yüksek olan puana denk kabul edilir.
Giriş sınavlarına ilişkin genel esaslar
MADDE 7 – (1) Giriş sınavlarına, atama yapılması öngörülen azami kadro sayısının
yirmi katına kadar aday çağrılabilir. Meslek memuru, konsolosluk ve ihtisas memuru, hukuk
müşaviri, danışman ve mütercim olarak atanacak adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen
şartlar aranır.
(2) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenleyeceği giriş sınavları sonucunda atama yapılabilecek azami kadro sayısı ile sınava davet edilecek azami aday sayısını sınav ilanında duyurur.
(3) Aday meslek memurluğu, aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu ve aday hukuk
müşavirliği giriş sınavlarına davet edilecek adayların sıralamasını yapmak üzere adaylarda aranacak asgari YDS/e-YDS puan veya puanlarına da sınav ilanında yer verilir. Son adayla aynı
YDS/e-YDS puanına sahip aday veya adaylar da, sınav ilanında yer alan diğer koşulları karşılamak kaydıyla sınava davet edilir. Puanı aynı olan adaylar, soyadı esas alınarak alfabetik sıraya
göre dizilir.
a) Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavları puanlarının
YDS/e-YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınabilir. Adayların sınav başvurusunda
YDS/e-YDS ve puan eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınav sonuç belgesi
ibraz etmesi halinde, yüksek not alınan sınav belgesi değerlendirmeye alınır.
b) Sınav duyurusunda, ayrı bir kontenjan belirtilmek suretiyle, adayların öğrenim dallarına veya yabancı dillerine göre de farklı asgari YDS/e-YDS puanları belirlenmesi yoluna
gidilebilir. Giriş sınavına farklı YDS/e-YDS puanları ile başvuran adaylara yöneltilecek sorularda eğitim dalları veya yabancı dillere göre farklılaştırmaya gidilebilir.
(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak diğer giriş sınavları için Bakanlık en fazla
üç ayrı KPSS puanı türü belirleyerek sınava davet edilecek adayların sıralamasını tek bir liste
halinde oluşturabilir. Bu durumda, adaylar daha yüksek olan KPSS puanlarıyla başvurularını
yaparlar. Son adayla aynı KPSS puanına sahip aday veya adaylar da, sınav ilanında yer alan
diğer koşulları karşılamak kaydıyla sınava davet edilir. Bu fıkra hükmüne göre açılacak giriş
sınavına farklı KPSS puan türleri ile başvuran adaylara yöneltilecek sorularda KPSS puan türlerine göre farklılaştırmaya gidilmez. Sınav duyurusunda, ayrı bir kontenjan belirtilmek suretiyle adayların öğrenim dallarına veya yabancı dillerine göre de farklı KPSS puan türleri belirlenmesi yoluna gidilebilir. Bu fıkra hükmüne göre açılacak giriş sınavına farklı KPSS puan
türleri ile başvuran adaylara yöneltilecek sorularda eğitim dalları veya yabancı dillere göre
farklılaştırmaya gidilebilir.
(5) Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğu takdirde, giriş sınavları çerçevesinde, üniversiteler
ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir veya hizmet alımı gerçekleştirilebilir.
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(6) Aynı unvan kadrosuna ilişkin giriş sınavlarının yazılı veya sözlü aşamalarından herhangi birinden olmak üzere toplam üç kez başarısız olan adaylar, söz konusu görev için açılacak
giriş sınavlarına katılamazlar.
Giriş sınavları duyuruları
MADDE 8 – (1) Giriş sınavı duyuruları, sınava son başvuru tarihinden en az yirmi gün
önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Bakanlığın
internet sitesinde yayımlanır.
(2) Sınav duyurusunda, sınava kabul şartları, sınav sonucunda atama yapılması öngörülen memuriyet hizmet sınıfı, azami kadro sayısı, kadro derecesi ve unvanı, aday meslek memurluğu, aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu ve aday hukuk müşavirliği giriş sınavlarında
talep olunan asgari YDS/e-YDS puan veya puanları ve bu Yönetmelik uyarınca düzenlenecek
diğer sınavlarda talep olunan KPSS puan türleri ve alınması gereken asgari KPSS puanları ile
bu puanları elde edenlerden sınava davet edileceklerin sayısı, belirli fakültelerin veya bölümlerin mezunlarının davet edileceği sınavlar için öğrenim dalları ve kontenjanları, sınava başvuru
şekli ve başvuru yerleri, ilk ve son başvuru tarihleri, sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları ve sınavla ilgili diğer usul ve esaslar belirtilir.
Giriş sınavlarına başvuru ve adaylardan istenecek belgeler
MADDE 9 – (1) Sınav başvuruları, Bakanlık internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılır. Gerek görülmesi halinde, elden veya posta ile başvuru yöntemi de kullanılabilir.
Ayrıca elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri sınav duyurusunda ilan edilir.
(2) Başvuru için gerekli olan belge ve işlemler aşağıda sıralanmıştır:
a) T.C. Kimlik Numarası kullanılarak başvuru yapılması.
b) Sınav ilanında belirtilen şekilde KPSS veya YDS/e-YDS sonuç belgesinin bilgisayar
çıktısı veya YDS/e-YDS’ye puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavı
sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti.
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti ve yabancı
üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı
veya onaylı sureti.
ç) 1 adet fotoğraf.
d) Varsa lisansüstü eğitim diplomasının aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti.
(3) 6 ncı madde çerçevesinde, adayların YDS/e-YDS muadili yabancı dil sınavlarına
ilişkin sonuç belgelerinin aslını veya onaylı suretini giriş sınavı son başvuru tarihine kadar Bakanlığa iletmiş olmaları gerekmektedir.
(4) Meslek memurluğu giriş sınavı başvurularında, Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
aşağıdaki esaslara göre uygulanır:
a) Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10
uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar dışında,
bu bölümlerde okutulan eğitim programlarına ağırlıklı olarak sahip bulunan bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla transkriptlerini de
diğer başvuru evrakı ile birlikte Bakanlığa iletirler.
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b) Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan sosyal bilimler alanı, Yükseköğretim Kurulunca
tespit edilen kapsam dahilinde değerlendirilir.
(5) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınavdan en az yedi gün
önce Bakanlık internet sitesinde ilanen duyurulur. Sınavın yazılı ya da sözlü aşamasına katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava
kabul edilmezler.
(6) Sınava katılabileceği ilan edilen adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra belirlenenler giriş sınavına alınmazlar; sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır.
Giriş sınavı başvurusu çerçevesinde gerçeğe aykırı belge vermiş veya beyanda bulunmuş olduğu tespit edilen adaylar hakkında ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
(7) Yazılı sınavı kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonraki yedi gün içerisinde Bakanlığa ulaştırılmak
üzere, kendisi ve varsa eşi tarafından eksiksiz şekilde doldurulmuş güvenlik soruşturması ve
arşiv araştırması formları ile nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, üniversite transkriptleri
ve erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
b) Giriş sınavı başvurusu çerçevesinde örneği gönderilmiş olan belgelerin asılları veya
onaylı suretleri.
(8) Sözlü sınavı kazanan adaylardan varsa yüksek lisans/doktora diploması, ortaokul
veya lisede hazırlık sınıfı okumuş iseler buna dair belge, kamu veya özel sektörde hizmeti varsa
SGK hizmet döküm belgesi, hâlihazırda kamu görevlisi ise kurumundan alınacak hizmet cetveli
ve Bakanlıkça istenecek diğer belgeler sınav sonucu ile birlikte adaylara bildirilir. Meslek memurları ve konsolosluk ve ihtisas memurlarının Bakanlığa atamalarının yapılabilmesi için tam
teşekküllü bir devlet hastanesinden verilen, her türlü iklim şartında görev yapabileceklerine
dair rapor ibraz etmeleri gereklidir. Hukuk müşavirleri ile danışmanlardan da Bakanlığa atanmaları sırasında bu raporu ibraz etmeleri istenebilir.
(9) Bu maddedeki belgelerin aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopileri Bakanlıkça veya
noterlikçe onaylanır.
Giriş sınavlarının yürütülmesi ve değerlendirilmesi hakkında genel esaslar
MADDE 10 – (1) Bakanlıkça yapılacak giriş sınavları, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur.
(2) Adayların, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve geçerlilik süresi olan T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekir. Sınava girecek adaylar, cep telefonu ve
benzeri iletişim/bilgi depolama araçlarını sınav mahalline sokamazlar. Yazılı sınavda sözlük
veya başka bir kaynaktan yararlanamazlar.
(3) Giriş sınavının yazılı aşaması birden fazla bölümden oluşabilir.
(4) Yazılı sınav kâğıtlarının, sınav öncesinde mühürlenmiş olması şarttır. Mühürsüz olarak kullanılan sınav kâğıtları toplanmaz ve kullanılmamış sayılır. Sınav kâğıtlarının ad, soyad,
aday numarası ve sınav türü yazılı olan köşeleri, sınav sonrasında kapatılarak kâğıtların değerlendirme süreci sona erene kadar açılmaz.
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(5) Sözlü sınav çerçevesinde adaylar öncelikle Bakanlığın görevleri ve çalışmalarıyla
ilgili konulardaki alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilir. Bu değerlendirmede yeterli
görülmeyenler giriş sınavını kaybeder.
(6) Yazılı sınav ile sözlü sınavda geçer not yüz üzerinden yetmiştir. Yazılı sınavdan alınan geçer notun hesaplanması ile sözlü sınavdan alınan geçer notun hesaplanması ayrı ayrı yapılır. Yazılı sınavın kendi içinde birden fazla bölümden oluşması halinde, bu bölümlerin her
birinden de en az yetmiş puan alınması gerekir.
(7) Yazılı ve sözlü puan hesaplamalarında aritmetik ortalama usulü kullanılır. Puan ortalamalarındaki ondalık artanlar adayların lehine olacak şekilde tam sayıya çevrilir.
(8) Sınav kurulu üyelerince verilen puanlar, puan pusulalarına kaydedilir ve ilgili üye
tarafından imzalanır. Sınav kurulu üyelerinin aday için verdikleri en yüksek puan ile en düşük
puan arasındaki fark yirmiden fazla olamaz.
(9) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki hüküm saklı kalmak üzere, yazılı sınava girilen yabancı dile ilave olarak başka yabancı dil veya dilleri de bilen adaylar, YDS/e-YDS’de
elde etmiş oldukları başarı seviyesine göre ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde, yazılı sınavda
ilave puan almaya hak kazanır:
a) İlave puan hakkından yararlanılabilmesi için, yazılı sınavın her bir bölümünden en
az yetmiş puan alınmış olması gerekir.
b) İlave puan alma imkânı bulunan ilk yabancı dil için YDS/e-YDS’den alınmış olan
seksenin üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenir.
c) İkinci bir dilden daha ilave puan alma imkânı bulunması halinde, YDS/e-YDS’den
alınmış olan seksenin üzerindeki puanların yarısı, aynı usule göre yazılı sınav puan toplamına
eklenir. Bu bendin uygulanmasında daha düşük olan YDS/e-YDS puanı kullanılır.
Başarı sıralaması
MADDE 11 – (1) Giriş sınavlarında başarı sırasını belirleyecek nihai puan, yazılı sınavdan alınan geçer not ile sözlü sınavdan alınan geçer notun toplanması suretiyle hesaplanır.
(2) Adayların giriş sınavında aldıkları nihai puan eşit olduğu takdirde, başarı sıralamasında sözlü sınav sonucu dikkate alınır. Bunların da eşit olması halinde sırasıyla YDS/e-YDS
puanına ve yapılmış ise Türkçe kompozisyon oturumunda alınan puana göre sıralama yapılır.
(3) Bakanlık memuriyetine atanmaya hak kazanmış adayların öndegelim sıralaması,
giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre yapılır.
İlân
MADDE 12 – (1) Giriş sınavının her bir aşaması sonucunda, sınavın müteakip aşamasına katılmaya hak kazananların listeleri Bakanlık internet sitesinde ilân edilir.
(2) Giriş sınavı sonrasında ilgili memuriyete atanmaya hak kazananların nihai listesi
tutanakla tespit edilerek Bakanlık internet sitesinde ilân edilir.
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(3) Atama yapılması öngörülen ve sınav duyurusunda belirtilmiş olan azami boş kadro
sayısından daha fazla sayıda adayın giriş sınavında başarılı olması halinde, başarı sıralamasına
göre yedekler listesi oluşturulur. Bu liste de Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Yedekler
listesi müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.
(4) Giriş sınavı sonrasında memuriyete atanmaya hak kazanan adaylar ile yedekler listesine alınan adaylara sınav sonucu yazılı olarak da bildirilir.
(5) Giriş sınavı sonucunda başarılı olan aday sayısının, sınav duyurusunda ilan edilen
ve atama yapılabilecek azami kadro sayısından daha az olması halinde, ancak başarılı aday sayısı kadar atama yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavına İlişkin Özel Hükümler
Meslek memurluğu giriş sınavı
MADDE 13 – (1) Meslek memurluğu giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.
(2) Meslek memurluğu yazılı sınavında, Türkçe kompozisyon dışındaki bölümler, adayların tercihine göre, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılır.
(3) Almanca veya Fransızca dilinde sınava girecek adayların, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavlarına da girmeleri ve bu sınavların her bir bölümünden en az altmış puan almaları
gerekir.
(4) Yazılı sınavda aşağıdaki esaslar çerçevesinde ek puan alınabilir:
a) Sınava İngilizceden girilmesi halinde, 10 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında yer
alan hükümler uygulanır.
b) Sınava Fransızca veya Almanca dilinde girilmesi halinde, İngilizce sınavından alınan
yetmişin üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenir.
Yazılı sınavda üçüncü bir yabancı dilden daha ilave puan alınabilmesi için YDS/e-YDS’den
yetmişin üzerinde puan alınmış olması gerekir. Bu durumda, ilave puan eklemeleri, 10 uncu
maddenin dokuzuncu fıkrasına göre adayın lehine olacak şekilde yapılır.
Meslek memurluğu giriş sınavına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda adayların Türkçe’ye ve yabancı dile hâkimiyeti ile
verilen konuyu işleyebilme yeteneği öncelikle değerlendirilir. Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur:
a) Türkçe kompozisyon.
b) İngilizce veya Fransızca veya Almanca kompozisyon.
c) İngilizce’den veya Fransızca’dan veya Almanca’dan Türkçe’ye çeviri.
ç) Türkçe’den İngilizce’ye veya Fransızca’ya veya Almanca’ya çeviri.
d) Sınava Fransızca veya Almanca’dan girenler için ayrıca;
1) İngilizce kompozisyon.
2) Türkçe’den İngilizce’ye çeviri.
(2) Sözlü sınav hakkında 10 uncu maddenin beşinci fıkrası uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavına İlişkin Özel Hükümler
Konsolosluk ve ihtisas memurluğu giriş sınavına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 15 – (1) Konsolosluk ve ihtisas memurluğu giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.
(2) Yazılı sınavda adayların Türkçe’ye ve yabancı dile hâkimiyeti öncelikle değerlendirilir. Adaylar, sınav duyurusunda ilan edilecek kategorilerin birinden sınava girebilirler. Yazılı
sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur:
a) Türkçe kompozisyon veya alan bilgisi.
b) Yabancı dilde kompozisyon veya alan bilgisi.
c) Genel veya alan bilgisiyle bağlantılı bir konuda Türkçe’den yabancı dile çeviri.
ç) Genel veya alan bilgisiyle bağlantılı bir konuda yabancı dilden Türkçe’ye çeviri.
(3) Sözlü sınav hakkında 10 uncu maddenin beşinci fıkrası uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hukuk Müşavirliği Giriş Sınavına İlişkin Özel Hükümler
Hukuk Müşavirliği giriş sınavı
MADDE 16 – (1) Hukuk Müşavirliği giriş sınavına katılabilmek için yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış
yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak gerekir.
Hukuk Müşavirliği giriş sınavına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 17 – (1) Hukuk Müşavirliği giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.
(2) Yazılı sınavda adayların, hukuki alan bilgisi ile bağlantılı olarak Türkçe’ye ve yabancı dile hâkimiyeti değerlendirilir. Adaylar, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinden sınava girebilir. Almanca ve Fransızca’dan sınava girecek adayların YDS/e-YDS’den
İngilizce dilinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden
oluşur:
a) Uluslararası hukuk, devletler özel hukuku, anayasa ve idare hukuku, idari yargılama
usulü hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk veya borçlar hukuku alanında Türkçe görüş bildirme.
b) Yukarıda sayılan alanlarda yabancı dilde hukuki görüş bildirme.
c) Yabancı dilde bir hukuki metnin Türkçe’ye çevirisi.
ç) Türkçe bir hukuki metnin yabancı dile çevirisi.
(3) Sözlü sınav hakkında 10 uncu maddenin beşinci fıkrası uygulanır. Sözlü sınav konularına bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan alanlar da dahildir.
İstisnai atama
MADDE 18 – (1) 16 ncı ve 17 nci maddelerdeki koşullara bağlı kalınmaksızın bir yabancı dili çok iyi düzeyde bilmek, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden
mezun olmak ve ikinci fıkradaki şartları sağlamak kaydıyla istisnai atama yoluyla hukuk müşaviri ataması yapılabilir. Bu şekilde atanacakların yabancı dil bilgisinin ölçülmesi amacıyla
Bakanlıkça ayrıca bir yazılı veya sözlü sınav da düzenlenebilir.
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(2) Bu şekilde atanacaklardan ayrıca;
a) Hakim veya savcı olanların adaylık süresi hariç olmak üzere en az iki yıldır mesleki
tecrübeye sahip olması,
b) Avukat olanların stajyerlik süresi hariç olmak üzere en az iki yıldır mesleğini icra
etmiş olması,
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az iki yıldır hukuk müşaviri olarak çalışıyor olması,
ç) Uluslararası kuruluşlara bağlı birimlerde en az iki yıl süreyle hukukla ilgili görev
yapmış olması,
d) Yukarıdaki bentlerde belirtilen mesleki tecrübeleri olmayan Hukuk Fakültesi mezunlarının hukuk alanında en az doktora unvanını taşıyor olması şartlarından biri aranır.
ALTINCI BÖLÜM
Danışmanlık Giriş Sınavına İlişkin Özel Hükümler
Danışmanlık sınavına giriş
MADDE 19 – (1) Danışman olarak istihdam edilecek personel için giriş sınavı açılmasına Bakanlıkça karar verildiği takdirde, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında
en az beş yıllık mesleki tecrübeye veya bu alanlarda doktora ya da daha üst akademik unvanlara
sahip bulunması gerekir. Sınava başvuran adaylar KPSS puanına göre sıralanır. Son adayla
aynı KPSS puanına sahip aday veya adaylar da, sınav ilanında yer alan diğer koşulları karşılamak kaydıyla sınava davet edilir. Devlet memuru olanlar için KPSS şartı aranmaz. KPSS puanına sahip olmayan devlet memurları sınava davet edilen son adayla aynı puanı almış kabul
edilir.
Danışmanlık giriş sınavına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 20 – (1) Danışmanlık giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.
(2) Yazılı sınavda adayların, mesleki alan bilgisi ile bağlantılı olarak Türkçe’ye ve yabancı dile hâkimiyeti değerlendirilir. Adaylar, sınav duyurusunda ilan edilen dillerden birinden
sınava girebilir. Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur:
a) Mesleki alan bilgisi ile bağlantılı bir konuda Türkçe kompozisyon.
b) Mesleki alan bilgisi ile bağlantılı Türkçe bir metnin yabancı dile çevirisi.
c) Mesleki alan bilgisi ile bağlantılı yabancı dilde bir metnin Türkçe’ye çevirisi.
(3) Sözlü sınav hakkında 10 uncu maddenin beşinci fıkrası uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Mütercimlik Giriş Sınavına İlişkin Özel Hükümler
Mütercimlik giriş sınavı
MADDE 21 – (1) Mütercimlik giriş sınavına katılabilmek için en az dört yıllık eğitim
veren fakültelerden mezun olmak ve sınav duyurusunda ilan edilen asgari KPSS ve YDS/e-YDS
puanlarını elde etmiş olmak gerekir. Mütercimlik sınavına giriş için, belgelendirilmiş olmak
kaydıyla mesleki tecrübe şartı da aranabilir.
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Mütercimlik giriş sınavına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 22 – (1) Mütercimlik giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.
(2) Yazılı sınavda adayların Türkçe’ye ve yabancı dile hâkimiyeti değerlendirilir. Yazılı
sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur:
a) Uluslararası ilişkiler alanında Türkçe bir metnin yabancı dile çevirisi.
b) Uluslararası ilişkiler alanında yabancı dilde bir metnin Türkçe’ye çevirisi.
(3) Sözlü sınav hakkında 10 uncu maddenin beşinci fıkrası uygulanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yeterlik Sınavları
Yeterlik sınavlarına ilişkin genel esaslar
MADDE 23 – (1) Meslek memurlarının tabi olduğu başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik
sınavı ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının tabi olduğu kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavı, gerekli koşulları taşıyan aday veya adayların bulunması halinde açılır. Gerekli
koşulları 1 Ocak-30 Haziran döneminde sağlayan adaylar 30 Haziran’dan önce; 1 Temmuz-31
Aralık döneminde sağlayan adaylar ise 31 Aralık’tan önce yeterlik sınavına tabi tutulur.
(2) Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü aşamalarından oluşur. Her bir aşamada geçer not
yüz üzerinden yetmiştir.
(3) Yazılı sınavda sözlük kullanılması serbesttir.
(4) Yeterlik sınavları Türkiye’de ve ilan edilecek dış temsilciliklerde yapılabilir. Aralarında saat dilimi farkı bulunan dış temsilciliklerde de yazılı sınav düzenlenmesi halinde, sınavın
aynı anda başlamasını teminen gerekli planlama yapılır. Sınavlar, mesai saatleri dışında ve
hafta sonlarında da gerçekleştirilebilir. Dış temsilciliklerde gerçekleştirilecek yazılı sınavlar
için merkez teşkilatından yeterli sayıda gözlemci görevlendirilir.
(5) Yeterlik sınavındaki başarı sıralaması, yazılı sınavdan alınan geçer not ile sözlü sınavdan alınan geçer notun toplanması suretiyle belirlenir. Memurlardan en az ikisinin aldıkları
nihai puan toplamları eşit ise sözlü sınavdan daha yüksek puan almış olan memur başarı sıralamasında öne geçer. Adayların sözlü sınavda aldıkları puanların da eşit olması halinde, başarı
sıralaması, sınavdan önceki kıdem sıralaması dikkate alınarak yapılır.
(6) Yeterlik sınavlarının yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili diğer hususlarda, 10 uncu
madde hükümleri uygulanır.
Başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik sınavına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 24 – (1) 13 üncü maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrası, başkâtiplik
ve konsolosluk yeterlik sınavları hakkında da uygulanır. Ancak başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik sınavında 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde alınabilecek ek puanların yarısı uygulanır.
(2) Yazılı sınav aşağıda belirtilen üç bölümden oluşur:
a) Uluslararası ilişkiler ile bağlantılı bir konuda, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde tutum kâğıdı, nota, konuşma metni, mektup, makale veya benzeri bir metnin kaleme
alınması.
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b) Uluslararası ilişkiler ile bağlantılı bir konuda Türkçe değerlendirme veya analiz
yapılması.
c) Konsolosluk, idari-mali işler, protokol ve duyurulacak diğer konu başlıklarını kapsayan bölüm.
(3) Fransızca veya Almancadan sınava girenlerin 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca tabi tutulacakları İngilizce sınavında da tutum kâğıdı, nota, konuşma metni, mektup, makale veya benzeri bir metnin yazılması istenir.
(4) Sözlü sınavda, memurun mesleki bilgisi, nitelikleri ve motivasyonunun yanı sıra
müzakere ve muhakeme kabiliyeti ile yabancı dile hâkimiyeti öncelikle değerlendirilir.
Kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 25 – (1) Kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavına İngilizce dışında
bir yabancı dilden girecek memurların, İngilizce dilinde YDS/e-YDS’den en az C seviyesinde
başarılı olmuş bulunmaları ya da eşdeğerliliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavında sınava girilen yabancı dil dışındaki yabancı dillerden ek puan alınmasında 13 üncü
maddenin dördüncü fıkrası ve 10 uncu maddenin dokuzuncu fıkrası çerçevesinde alınabilecek
ek puanların yarısı uygulanır.
(2) Yazılı sınav aşağıda belirtilen üç bölümden oluşur:
a) Uluslararası ilişkiler ile bağlantılı bir konuda yabancı dilde tutum kâğıdı, nota, konuşma metni, mektup, makale veya benzeri bir metnin kaleme alınması.
b) Uluslararası ilişkiler ile bağlantılı bir konuda Türkçe kompozisyon.
c) Konsolosluk, protokol, idari-mali işler ve duyurulacak diğer konu başlıklarını kapsayan bölüm.
(3) Sözlü sınavda, memurun mesleki bilgisi, nitelikleri ve motivasyonu ile müzakere
ve muhakeme kabiliyeti ile yabancı dile hâkimiyeti öncelikle değerlendirilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 15/11/2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri
Bakanlığı Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş sürecine ilişkin hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25 inci maddenin birinci fıkrası, konsolosluk ve ihtisas memurluğu statüsüne sonradan geçen memurlardan kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavına girecekler için uygulanmaz. Bu memurlardan kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik
sınavına girecek olanların anılan sınav için tercih edecekleri yabancı dilin, ilgili memurun Bakanlık giriş sınavındaki yabancı dili ile aynı olması şartı da yoktur. Ancak, giriş sınavındakinden
farklı bir yabancı dilde kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavına girecek memurların,
10 uncu maddenin dokuzuncu fıkrası çerçevesinde yazılı sınavda ilave puan alabilmeleri için
ilave puan alınabilecek yabancı dillerden ilkinin memurun Bakanlık giriş sınavındaki yabancı
dili ile aynı olması gerekir.
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(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında, aynı unvan kadrosuna ilişkin
giriş sınavlarının yazılı veya sözlü aşamalarından herhangi birinden olmak üzere toplam üç
kez başarısız olan adaylar için getirilen düzenleme; sözlü aşama için 1/8/2011 tarihinden sonra
yapılan sınavlar, yazılı aşama için ise 15/11/2016 tarihinden sonra yapılan sınavlar için uygulanır.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Ticaret Bakanlığından:
SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan
Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 73 üncü maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
447 ve 458 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonu: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu
Bakan Yardımcısının başkanlığında, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Gümrükler Genel Müdürü,
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdüründen oluşan
komisyonu,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/10/2008

27037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/3/2016

29667
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden:
İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/5/2018 tarihli ve 30426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin yirmi yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(27) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunludur.”
“(28) Bakanlıkça; kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi
amacıyla yapılacak veya uygun görülecek ifraz, tevhit ve parsel sınırı düzeltme işlemleri, bu
Yönetmelikteki ifraz ve tevhit şartlarına tabi değildir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(4) Parselin kot aldığı yolun eğiminden dolayı zemin kat taban kotunun tabii veya tesviye edilmiş zeminden en fazla 3.50 metre yükseldiği noktalarda bina üstten bir kat kademelendirilir. Her bir kademenin boyu 6.00 metreden aşağı olamaz.”
“(8) 40.00 metre ve altında olan bina cephe ve derinliklerinde, talep edilmesi halinde;
bu maddedeki hükümlere göre yapılması gerekli olan kademe sayısı kadar ve her bir kademe
boyu 3.00 metre olmak üzere, bina cephe ve derinlikleri ayrı ayrı değerlendirilerek binanın kademe yapılması gerekli olan cephelerinden geriye çekilmek suretiyle de kademe uygulaması
yapılabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer
fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(8) Kamuya ait eğitim yapılarının bahçelerinin daha elverişli kullanılması amacıyla
yapılan mimari çözümlerde en düşük yol kotunun altına düşülmemesi şartıyla bahçe tesviyesine
ilişkin hususlar avan proje ile belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Bitişik nizam ya da imar planında ada bütününde bitişik olarak belirlenmiş blok
nizam yapılarda, arka bahçedeki tabii zemin kotu kot alınan ±0.00 kotuna göre -1.80 metre kotunda hafredilebilir. Ancak; arka bahçelerde bina köşe noktalarının -1.80 kotundan düşük olması
durumunda bu maddenin ikinci fıkrasına göre tesviye yapılabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Ticaret bölgelerinde; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 6.00
metre; diğer katlarda 4.50 metre,”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tek bağımsız bölümlü konutlar hariç iskan edilen kat adedi 3 ve daha fazla olan
binalarda asansör tesis edilmesi zorunludur. Daha az katlı yapılarda da asansör yapılabilir.”
“(4) Kat adedi birden fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca, kat alanı 800 m2’den ve bodrum kat dahil kat adedi 3’ten fazla olan umumi
binalarda, imar planına göre 10 kat ve üzeri binalarda, zemin kat üzerinde 20 den fazla konut
kullanımlı bağımsız bölüm bulunan yapılarda ikinci fıkrada belirtilen asgari ölçülere uygun ve
en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek
sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden en az bir tanesinin herhangi bir tehlike
anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına
dayanıklı malzemeden yapılmış, kuyu içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Yapı kitlesinde (Örneğin H,T,L vb. şekilde olan yapı kitleleri) cephesi birbirine bakan farklı bağımsız bölümlere ait çıkmalar birbirine 6.00 metreden fazla yaklaşamaz.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan
“55 inci” ibaresi “58 inci”, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “55 inci” ibaresi
“58 inci” 61 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “57 nci” ibaresi “60 ıncı”, 67 nci
maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “54 üncü” ibaresi “57 nci” ve aynı maddenin dokuzuncu
fıkrasında yer alan “57 nci” ibaresi “60 ıncı”, 71 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan
“57 nci” ibaresi “60 ıncı”, geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “67 nci” ibaresi
“70 inci” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir
“(3) 1/10/2017 tarihinden önce ruhsat alınmış yapılara ilişkin ruhsat süresi içerisinde
yapılan tadilat ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe
göre sonuçlandırılabileceği gibi mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş olan ruhsat ve eki
projesinde belirlenen emsal harici alanlar toplamı aşılmamak kaydıyla 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen %30 sınırı ile yirmi altıncı fıkrasında belirtilen kademe şartı olmaksızın, bu Yönetmeliğe göre de sonuçlandırılabilir. Bu durumda 0,00 kotunun altı ve üstü ayrı
ayrı değerlendirilerek emsal hesabı yapılır. Ancak tamamen gömülü bodrum katlarda yapılacak
ortak alan otoparklar için ruhsat ve eki projesinde belirlenen emsal harici alanlar toplamı aşılmamak şartı aranmaz.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AFRİKA SAĞLIK ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MASAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MASAM)’nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (MASAM): İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Afrika kıtasında sağlık alanında eğitim, uygulama
ve araştırmalar yapmak; bu çerçevede tıp, cerrahi ve diğer sağlık alanlarında uzman ve araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bu kıtada sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak ve ülkemizin tanıtımının yapılmasını sağlamaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Afrika kıtasında sağlık alanında eğitim, uygulama ve araştırmalar yapmak,
b) Afrika kıtasında tıp ve cerrahi alanlarında uzman ve araştırmacıların yetiştirilmesine
katkıda bulunmak,
c) Afrika kıtasında tıp ve cerrahi alanlarında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ç) Afrika kıtasında sağlık konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası panel, sempozyum,
seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek ve Türkiye’yi tanıtıcı bilimsel
geziler yapmak,
d) Merkezin faaliyet alanlarında yayınlar hazırlamak,
e) Afrika kıtasında sağlık alanında çalışmalar yapmak,
f) Afrika kıtasında tıp ve cerrahi ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak,
araştırma sonuçlarını yayımlamak,
g) Afrika kıtasında tıp ve cerrahi konularında araştırma yapmak isteyen öğrenciler, eğitimciler ve bilim adamlarının projelerini desteklemek,
ğ) Afrika kıtasında sağlık alanında hasta tedavilerini ve bakımlarını yapmak,
h) Afrika kıtasında sağlık eğitimi yapmak ve koruyucu sağlık alanında faaliyetler yapmak,
ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.
(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirebilmek için Üniversite
öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
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c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,
e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört
üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim
Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve
ilgili konularda kararlar almak,
b) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Afrika kıtasında sağlık
ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu
üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından
tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantılar elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Toplantı
yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya
Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bosna ve
Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun başlığı “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı
Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi” olarak
değiştirilmiş, aynı ekte yer alan tablonun “BH014” kod numaralı tarife kontenjanına ilişkin satırı ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.
“ *: Tarife kontenjanı miktarı eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“BH014 Kod No’lu tarife kontenjanına ilişkin 2018 yılındaki başvurular
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) BH014 kod numaralı tarife kontenjanı için bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmaz.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/6/2018

30453
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İLÂN BÖLÜMÜ
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
“3 KALEM TIBBİ CİHAZ” SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü ihtiyacı "3 kalem Tıbbi Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi
kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen
şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis
banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3) Teklifler, 24.12.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5) ) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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“24 KISIM 57 KALEM TIBBİ CİHAZ” SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
ihtiyacı "24 Kısım 57 Kalem Tıbbi Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi
kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen
şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis
banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3) Teklifler, 26.12.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5) ) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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TÜP BEBEK MERKEZİ İÇİN “6 KALEM CİHAZ” SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
Hastanesi ihtiyacı "6 Kalem Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca
hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis
banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2) Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3) Teklifler, 25/12/2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5) İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına

belirtilecektir.
6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TONER SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire
Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar toner Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve
istenilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, marka/modelleri, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3-Teklifler, 14/12/2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun
olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat
verilecektir.
8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
10692/1-1
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:
1 - Giresun İli, Alınca Köyü, 133 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine 1.400 m2 İnşaat
Alanlı Kan Bağış Merkezi inşaatı yapımı için mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin
hazırlanması işi için idari, teknik ve mali şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak
suretiyle ihale yapılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR94 0001 0025 3339 0090 2627 67
IBAN numaralı hesaba yatırılan 100,00 TL karşılığında, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi
Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL
karşılığında temin edilebilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 03.01.2019 günü saat 10:00’a kadar “Ataç 1 Sok.
No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılay Genel Müdürlüğüne vermiş/göndermiş
olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 08.01.2019 günü saat 14:00’de Türk
Kızılay Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
10631/1-1
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BUZ ÇÖZME VE ÖNLEME TESİSLERİNE SOLÜSYON SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden:
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BİNA SATILACAKTIR
Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığından:
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.
İdarenin
: +E.L.İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd.

a) Adresi

No.89 45500 Soma/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)
c) Elektronik posta adresi

Faks: 612 20 13 – 613 20 13

: elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a)İhale
Niteliği-Türü-Miktarı
Işıklar

B

Termik

Stoğundan

İhale Tarih

Kayıt No

Dosya No

Ve Saati

SÜRE

2018/630013

2018-1790

18.12.2018

60 gün

135.000 ton Kömürün Yüklenmesi,

14:00

Soma B Termik Santralı 1-(Yırca
veya

Balcı

Kapısı)

ve

5-6

Ünitelerine veya stok sahalarına
taşınması ve boşaltılması hizmet
alım işi
b)-Yapılacağı yer

: TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)
‘dır.

c)-İşin süresi

: Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d)-İhale usulü

: Açık ihale

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA
4. İhale dokümanı; ELİşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.89 45500 Soma /
MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler, 2.Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr
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BATI ENTEGRE DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM, ENERJİ
ÜRETİM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA
SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:
1 - İHALENİN KONUSU
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 13.11.2002 tarihinden 13.11.2051 tarihine kadar 49
yıl süre ile izin verilen, 2009 yılından itibaren evsel katı atık depolanmasına başlanan mevcut katı
atık düzenli depolama sahasına gelen evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak
benzer olan ticari, endüstriyel ve kurumsal atıkların ve sera atıklarının; ayıklanması, geri
kazanılması, düzenli depolanması, çöp süzüntü suyunun nihai bertarafının sağlanması, tesisinin ve
mevcut katı atık alanının işletmesi tesisin hizmet edeceği ilçelerde oluşan sera atıklarının ilçe
belediyeleri ve/ veya İdare tarafından oluşturulan toplama merkezlerinden gerekli tedbirler
alınarak taşınması ve bu atıkların bertarafının sağlanması, etkin verimli ve ileri mekanik,
biyolojik ve/veya termal işlemler ve teknolojiler ile geri dönüşümünün azami derecede sağlandığı
ve nihai düzenli depolamanın en aza indirgendiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
belirlenen organik azaltım hedeflerini sağlayacak entegre atık yönetimini içeren bir tesisin
tasarımı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, gerekli makine ve ekipmanların Çevre ve ilgili
mevzuatlara uygun olarak temini/yapımı/montajı, tesis için gerekli tüm izin ve lisansların alınarak
eksiksiz halde işletmeye alınması ve sözleşme süresince tesisin Çevre ile ilgili başta Çevre
Kanunu olmak üzere yürürlükteki ve güncel meri mevzuat kapsamında işletilerek, sözleşme
sonunda İdareye tam, çalışır ve sürdürülebilir vaziyette devredilmesidir.
Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesislerinin sınırlı ayni hak verilmek suretiyle
projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi işi 6831 sayılı Orman Kanunu, 6831 sayılı Orman
Kanununun 17 ve 18’inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği, 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca; 2886
sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulüyle ihalesi
yapılacaktır.
İŞYERİ: Antalya Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan koordinatları teknik
şartname ekinde yer alan Kumluca İlçesi Katı Atık Depolama Tesisi.
2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ
Sınırlı ayni hakka konu olan tesislerin tahmin edilen keşif bedeli 35.000.000 TL dir.
Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde lehdar idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.
Arttırıma esas ilk yıl hak bedeli 25.000 TL+ KDV’dir.
Hak bedeli her yıl ÜFE oranında arttırılacaktır.
Hak lehtarı ayrıca yıllık toplam gayri safi hasılat üzerinden %1 + KDV tutarını idareye
ödeyecektir.
3 - İŞİN SÜRESİ
İşletme süresi sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren inşaat dahil 29 yıldır.
4 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
Geçici Teminat
4.1. Geçici teminat; işin tahmin edilen keşif bedeli 35.000.000- TL ile artırıma esas
Tahmini İlk Yıl Hak Bedeli olan 25.000TL’nin toplamı olan 35.025.000- TL’nin %3 (yüzdeüç)’ü
olan 1.050.750-TL’dirKesin Teminat
4.2. Kesin Teminat Miktarı, işin tahmini keşif bedeli 35.000.000-TL ile ihale sonrası
belirlenen ilk yıl hak bedeli toplamının %6 (yüzdealtı)’sı dır. Kesin teminata ek olarak 2. ve
devamındaki her yıl için kira artışından dolay kesin teminat tamamlattırılacaktır.
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4.3. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
4.3.1. Tedavüldeki Türk Parası
4.3.2. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz
ve 2886 sayılı yasanın 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları (teminat
mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın
garantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve
süresiz olacaktır.) Geçici teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde bu teminat
mektubu Türkiye’de mukim bir bankadan alınmış, bankanın genel müdürlüğü tarafından teyidli
limit dahili, işin adına ve süresiz olarak tanzim edilecek ve bu husus teminat mektubunda açıkça
belirtilecektir.
4.3.3. Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller.
4.4. İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları,
yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla
değiştirilinceye kadar idare tarafından tutulacaktır.
4.5. Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati
tedbir konulamaz.
4.6. Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen, teminat mektupları dışındaki
teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca
teslim alınamaz, üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına
teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.
4.7. Geçici ve Kesin Teminatların, nakit olarak verilmesi halinde; verilecek teminat
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca bildirilecek
hesabına veya İdarenin adresinde bulunan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veznesine
yatırılacak ve alınacak alındı belgeleri, Geçici Teminatlarda Zorunlu Belgeler içinde, Kesin
Teminatlarda ise sözleşme imzalanmadan önce doğrudan doğruya İdareye verilecektir.
4.8. İstekli kesin teminat mektubunu İdareye sunmadan önce bir örneğini İdareye yazılı
olarak sunmak ve uygundur onayını almak zorundadır.
4.9. Teminat kesin kat’i ve süresiz olmak zorundadır.
4.10. Teminat mektuplarının İdareye hitaben ve işin adına düzenlenmesi şarttır.
4.11. Takip eden yıllara ilişkin yıllık hak bedeli artışı üzerinden kesin teminat
tamamlattırılacaktır.
5 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI
İhale 20.12.2018 tarihinde, Perşembe günü, saat 15:00’ de Antalya Büyükşehir Belediyesi
Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
6 - İHALENİN YABANCI İSTEKLİLERE AÇIKLIĞI
İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
Gerçek Kişilerden
7.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
7.2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek,
7.3. Noter tasdikli imza sirküleri,
7.4. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu
yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermesi.

Sayfa : 86

RESMÎ GAZETE

7 Aralık 2018 – Sayı : 30618

Tüzel Kişilerden
7.5. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir
makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması
gerekir.)
7.6. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik
posta adresi
7.7. Tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
7.8. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce
alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel
kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C.
Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
7.9. İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan tüzel kişilerin her birinin
(7.5,7.6,7.7) deki esaslara göre temin edecekleri belge, (idareye karşı Ortaklar ve lehdar birlikte
ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin
onayının alınması mecburiyeti vardır.)
7.10. İsteklilerin iş ortaklığı olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun İş
Ortaklığı Beyannamesi ile Ortaklarca İmzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde
kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirleri, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare
ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
7.10.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre
tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 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 kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
Gerçek ve Tüzel Kişilerden
7.11. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslını
7.12. Bu ilanın 4.1 Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi
7.13. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile vergi borcu olmadığına
dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı
7.14. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile sosyal güvenlik prim
borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan usulüne uygun şekilde temin edilecek
belgenin aslı
7.15. Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan en az bir tarafın İhale Dosyasını satın
almış olması ve satın alınan İhale Dosyasının her sayfasının, İş ortaklığını oluşturan tüm
taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir.
7.16. İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış İstekli İrtibat Bilgileri Formu
7.17. Bir örneği şartnamenin ekinde verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin
Taahhütname
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7.18. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001:2005
Çevre Yönetim Sistemi Belgesi. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite
edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası
Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen
belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit
edilmesi gerekir. İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan tüzel kişilerden en az birinin
bu belgelere sahip olması yeterlidir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması
koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon
Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen
ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon
Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
7.19. Son on yıl içerisinde, yurtiçinde veya yurtdışıda;
*) Bir işe ait belge ile en az 300 ton/gün kapasitede atık gelen Entegre Tesis ve düzenli
depolama sahası yapmış işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir belgeleri sunmak
*) Bir işe ait belge ile en az 2,8 MW (elektrik) ve üzeri kurulu güç kapasiteli biogaz ve
deponi gaz sistemine dayalı bir enerji üretim tesisi kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu
gösterir belgeleri sunmak.
İstekli yukarıdaki kriterlerin tümünü sağladığını belgelerle ispat etmek zorundadır.
Kriterlerden bir veya bir kaçının sağladığını belgelemesi yeterli değildir. İş deneyime konu
kapasitelerin sunulan iş deneyim belgelerinde açıkça belli edilmesi gerekmektedir.
İsteklinin İş ortaklığı olması halinde her bir ortağın bu faaliyetleri yerine getirdiğini
gösterir belge sunması ve ortak girişimde belirtilen pilot ortağın iş deneyim tutarının %80’ ini
karşılaması, kalan kısmın diğer ortaklar tarafından karşılanması.
İş ortaklığı üyelerinin en az %50 sine sahip olduğu şirketlerinin (bu husus
belgelendirilmek kaydıyla) yeterlilikleri de kullanılarak teknik yeterlilik sağlanabilir.
7.20. Faaliyet Projesi Teklifi: Sözleşme süresince hak lehtarının yürüteceği ihale
kapsamındaki teknik şartnamede belirtilen tüm çalışmaların ayrıntılı olarak, bu madde alt
başlıklarındaki esaslara göre hazırlanmış ve hazırlayanlar tarafından onaylanmış ayrıntılı
doküman dosyasını içerir.
7.20.1. Faaliyet Projesi Teklif Zarfının üzerine İsteklinin Adı veya Unvanı, açık adresi
yazılacaktır. Faaliyet Projesi Teklif Zarfının üzerine ayrıca:
T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BATI ANTALYA ENTEGRE ATIK
DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ
DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ FAALİYET PROJESİ TEKLİF ZARFI
İfadesi yazılacak, kalan yerleri yapıştırıldıktan sonra, yapıştırılan yerleri, İsteklinin 7.10.1
maddesine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve İstekli
tarafından kaşelenecektir.
7.20.2. Faaliyet Projesi Teklifi aşağıda belirtilen unsurları içerecek şekilde hazırlanacak
ve Mal ve Hizmetler Listesi ile birlikte 3 (üç) kopya halinde, İstekli tarafından uygun görülecek
boyutlarda, yeterli bilgiyi barındıran bir doküman olarak basılı halde teslim edilecektir. Faaliyet
Projesi Teklifi CD veya DVD ortamında Faaliyet Projesi Teklif Zarfı içinde ayrıca teslim
edilecektir. Mal ve Hizmetler Listesi istekli tarafından düzenlenecektir. Faaliyet Projesi
Teklifinden Mal ve Hizmetler Listesi Çıkmayan İsteklinin teklifi reddedilecektir.

Sayfa : 88

RESMÎ GAZETE

7 Aralık 2018 – Sayı : 30618

7.20.3. İhale Konusu İş İçin Kurulacak Yönetim Modeli Önerisi: “ İhale Konusu İş İçin
Kurulacak Yönetim Modeli Önerisi” aşağıdaki başlıkları içerecektir. Organizasyon şeması İş akış
Şeması, Çalıştırılacak personelinin dağılımı ve genel nitelikleri.
7.20.4. İhale Konusu İş İçin Önerilen Atık Yönetim Sisteminin Özellikleri: “İhale konusu
iş için önerilen Atık Yönetim Sisteminin Özellikleri” aşağıdaki başlıkları içerecektir.
• Önerilen Sistemin Genel Olarak Tanıtımı
• Önerilen Sistemin Tesis Kapasitesi
• Önerilen Sistemin Genel tarifi ve akış şeması
• Önerilen sistemin kurulacak ünitelerinin çalışması hakkında ki bilgiler sistemin geneli
içindeki rolü ve sisteme katkısı hakkındaki bilgiler
• Daha önce tecrübe edilip edilmediği ve tecrübe edildi ise, hangi kapasitede ve nerelerde
olduğu
• Teknik şartnamede belirtilen özellikler dikkate alınarak ayrıntılı tarifleri içeren Avan
Projeler ve ekleri
• Önerilen sistemin Organik ve diğer atıkların bertaraf ve değerlendirme aşamalarının
detayları, atık kütle dağılımı tablosu (her bir ünite için giren atık miktarı, çıkan atık miktarı, çıkan
ürün miktarı, enerji üretim değerleri vs.)
• Geri kazanım işlemi sonrası kalan atığın ne şekilde değerlendirileceği ve/veya bertaraf
edileceği
7.20.5. İhale Konusu İş İçin Teklif Edilen Sistemin Atık İmha Kriterleri: İhale Konusu İş
İçin Teklif edilen Sistemin Atık İmha Kriteri” aşağıdaki başlıkları içerecektir.
• Tesis tamamlandığında deponi tesisine gömülecek atık miktarının toplam gelen atık
miktarı içindeki ağırlık ve hacim yüzdesi
• Depo sahasının dolmasından sonra sahanın değerlendirilmesi için yapılacak işlemler
7.21. İsteklinin Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak Banka Referans Mektubu
(tahmini hak bedeli ve tahmini keşif bedeli toplamının asgari %50’si kadar kullanılmamış nakit
kredisi veya teminat kredisi olduğunu gösterir Genel Müdürlük teyit yazılı olacaktır. İsteklilerin
ortak girişim olması halinde referansı bir ortak karşılayabilir veya ortak girişimi oluşturanların
referans mektuplarındaki toplam rakam esas alınır.
8 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
8.1. 2886 sayılı kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan, gerekse dolaylı
olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış
bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, Sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve ek
işletme teminatı gelir kaydolunur.
8.2. İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamazlar.
8.3. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan İstekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatları gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
9 - TELİFLERİN HAZIRLANMASI
9.1. İÇ ZARF
9.1.1. İç zarf içerisine yalnız usulüne uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu
konulacaktır. Teklif mektubu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Teklif
mektubunda Büyükşehir Belediyesine verilecek yıllık hak bedelinin rakam ve yazı ile açık olarak
yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti,
düzeltme (imza ve paraflı olsa dahi) bulunan teklifler kabul edilmeyerek hiç yapılmamış sayılır.
Teklif mektubu, teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. İş Ortaklığı olması
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halinde, teklif mektupları bütün ortaklar tarafından imzalanacaktır. Burada sayılan özellikleri
taşımayan teklif mektupları reddolunacaktır. Ayrıca bunların sonradan değiştirilmesi düzeltilmesi
veya eksiklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır.
9.1.2. İç zarf kapatılması:
Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp İstekli tarafından
imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine İsteklinin adı,
soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. Zarfın üzerine “TEKLİF
ZARFI” ibaresi yazılacaktır.
9.2. DIŞ ZARF
9.2.1. Dış zarf içerisine aşağıdaki belgeler konulacaktır.
9.2.1.1. İç Zarf
9.2.1.2. İşbu şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen belgeler zarfa konularak kapatılacaktır.
Kapatılan zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, adresi ve teklifin “T.C.
ANTALYA

BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYESİ

BATI

ANTALYA

ENTEGRE

ATIK

DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ
DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ” olduğu yazılacaktır.
10 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ
10.1. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 20.12.2018 günü saat 15:00’e kadar sıra
numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya
Büyükşehir Hizmet Binası) verilecektir.
10.2. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine
komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi
yazılır.
10.3. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı
bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
10.4. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
11 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ
11.1. İhale işlem dosyası Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından mesai saatleri
içinde temin edilebilir ve idarede ücretsiz olarak görülebilir.
11.2. İhale dosyasının bedeli 2.000.00 Türk Lirası olup Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığına yatırılacaktır.
11.3. İhale dosyasını satın alanların, bir örneği bu şartname eki olan “ İstekli İrtibat
Bilgileri Formu” İhale Dosyasını satın aldıkları günü takip eden ilk işgünü mesai saati bitimine
kadar imzalayarak idareye elden teslim etmesi zorunludur. Söz konusu formun doldurulmaması
veya formda eksik veya yanlış bilgi verilmesi durumlarında ve şartname satın alınmasından sonra
meydana gelebilecek değişikliklerin ilgililere ulaşmaması halinden idare sorumlu tutulamaz.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. N43-a no’lu paftada bir adet petrol
arama ruhsatı almak için 26.11.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu
Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.
10538/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 30.11.2018 Karar No: 7204
ŞİRKETİN:
• TİCARİ UNVANI
: Türkiye Petrolleri A.O.
• MERKEZİ ve
TEBLİGAT ADRESİ
: Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86
06100 Çankaya /Ankara
• MÜRACAAT TARİHİ : 27.03.2018
RUHSATIN:
• KONUSU
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 51.438 hektar
• BÖLGESİ
: Kara
• KAPSADIĞI İL
: Adıyaman
• PAFTA NUMARASI
: AR/TPO/K/M40-d
KARAR:
Türkiye Petrolleri A.O.’nun bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş
bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi
Gazete’de yayımı tarihinden itibaren, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.
10539/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 30.11.2018 Karar No: 7205
ŞİRKETİN:
• TİCARİ UNVANI
: Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş
• MERKEZİ VE
TEBLİGAT ADRESİ
: Dumluca Sokak No: 19 Beysukent/ANKARA
• MÜRACAAT TARİHİ : 13.06.2018
RUHSATIN:
• KONUSU
: Arama ruhsatı
• YÜZÖLÇÜMÜ
: 34.745 hektar
• BÖLGESİ
: Kara
• KAPSADIĞI İLLER
: Hatay
• PAFTA NUMARASI
: P35-b
KARAR:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Hatay il sınırı dahilinde 34.745
hektarlık P35-b paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491
sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu
maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Türkiye Mezunları Vakfı.
VAKFEDENLER: Burhan Başoğlu.
VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/11/2018 tarihinde kesinleşen 08/06/2018
tarihli ve E:2017/619, K:2018/161 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Eğitim hayatının tamamını veya bir bölümünü Türkiye’de geçiren
yabancı uyruklu mezunlarla sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda iş birliği ve dayanışma
içinde bulunmak; mezunlar vasıtası ile ülkeler arası ilişkilerin ve iş birliğinin gelişimi için
çalışmalar yapmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 75.000 TL (Yetmiş beş bin TL.) Nakit.
YÖNETİM KURULU:
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetin belirlediği vakfa devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10685/1-1

—— • ——
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Balo Vakfı
VAKFEDENLER: Yusuf Balo
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/11/2018 tarihinde kesinleşen
23/02/2017 tarihli ve E:2015/123, K:2017/49 sayılı kararı
VAKFIN AMACI: İnsani yardım ve paylaşım amaçlı olarak istihdam, eğitim ve sağlık
hizmetidir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL. ( Elli Beş Bin Türk Lirası)
YÖNETİM KURULU: Yusuf Balo, Hibatullah Balo, Muazzez Aliko
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:
Mütevelli heyetçe belirlenecek bir vakfa veya derneğe devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10687/1-1

—— • ——
Pursaklar Belediye Başkanlığından:
Pursaklar Belediye Encümeninin 29.08.2018 tarihli ve 2018-300 sayılı kararı ile uygun
görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.11.2018 tarihli ve 2488 sayılı kararı ile
onaylanan, Pursaklar 2. Etap 4. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında yer alan 95666 ada
kuzeyinde bulunan Çocuk Bahçesi Oyun Alanı ile 95675 ada 1 ve 2 nolu parselleri ve Düzenleme
Ortaklık Payından ihdas edilen alan olan 9999/1 nolu parseli kapsayan 90000/58 nolu parselasyon
planı, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

10703/1-1

7 Aralık 2018 – Sayı : 30618

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 107

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2018/344298

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Adresi
Posta Kodu

TÜRKİYE PETROLLERİ
ANONİM ORTAKLIĞI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde
No:10
06530

İl/İlçe

ANKARA/ÇANKAYA

Tel-Faks

3122072000-3122869073

E-Mail

tpaocc@tpao.gov.tr;

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Emcekare Mühendislik Otomasyon
Elektrik Elektronik Sistemleri İnş. Taah.
San. ve Tic. A.Ş.
Batı Sitesi Mahallesi, Gersan Sanayi
Sitesi, 2310. Sk., No: 20,
Yenimahalle/Ankara

Adı/Unvanı

Adresi
T.C. Kimlik No.

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Feyzi KIRAÇ
Batıkent Mahallesi, Yunusköy
Küme Evleri, No: 40B/B,
Tepebaşı/Eskişehir
12512254642

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

3330696967

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ankara

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

249690

6. Yasaklama
Süresi

(6)

Ay

Yıl

( )

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sivas İli Güneykaya Belediyesinden:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
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Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih
ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca sözleşmeli
statüde tam zamanlı Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış
olmaları halinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel İşleri Birimine şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir.
DOÇENTLİK KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER,
1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe,
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3. Yayın Listesi
4. İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5. Nüfus Cüzdan Örneği
6. Adli Sicil Belgesi
7. Onaylı Lisans, Uzmanlık/Doktora ve Doçentlik Belge Fotokopileri (Yurt dışından
alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da ) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe,
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3. Yayın Listesi
4. İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5. Nüfus Cüzdan Örneği
6. Adli Sicil Belgesi
7. Onaylı Lisans ve Uzmanlık/Doktora Belge Fotokopileri (Yurt dışından alınan
diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da ) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü
9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD
BAŞVURU TARİHİ
: 07.12.2018
SON BAŞVURU TARİHİ : 24.12.2018
ADRES
: Ahmet Haşim Sokak 5/1 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER,
1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe (www.avrupa.edu.tr adresinde mevcut)
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı
mühürlü sureti yada e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
6. Lisans ve Yüksek lisans transkriplerinin aslı yada ıslak imzalı mühürlü sureti)
7. ALES Belgesi (Son beş yıl içinde alınmış)
8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet
belgesi ve atama olur yazısı.
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)
10. Adli Sicil Belgesi
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim
Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
RESMİ GAZETEDE YAYIM TARİHİ : 07.12.1208
SON BAŞVURU TARİHİ
: 24.12.2018
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ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ
: 26.12.2018
GİRİŞ SINAVI TARİHİ
: 28.12.2018
SONUŞ AÇIKLAMA TARİHİ
: 04.01.2019
Sonuçların açıklanacağı Internet Adresi : www.avrupa.edu.tr
NOT: ÖN DEĞERLENDİRME ve KESİN SONUÇLAR MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ
WEB ADRESİNDE YAYINLANACAK OLUP BU AYNI ZAMANDA TEBLİGAT NİTELİĞİNDE
OLACAKTIR: AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.
BÖLÜMÜ

PROGRAMI

UNVANI

ADEDİ

Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler

Diyaliz

Doçent

1

Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler

Tıbbi
Görüntüleme
Teknikleri

Doçent

1

Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler

İlk ve Acil
Yardım

Doçent

1

Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler
Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler
Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler

Diyaliz
Tıbbi
Görüntüleme
Teknikleri
Ameliyathane
Hizmetleri

Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi
Doktor
Öğretim
Üyesi

1

1

1

ÖZEL ŞARTLAR
Tıp Fakültesi mezunu olup
Uzmanlığını ve Doçentliğini
Göğüs Hastalıkları ve
Tüberküloz alanından almış
olmak.
Tıp Fakültesi Mezunu olup Yan
Dal Uzmanlığını ve
Doçentliğini Tıbbi Onkoloji
alanından almış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olup
Uzmanlığını ve Doçentliğini
Genel Cerrahi alanından almış
olmak
Tıp Fakültesi mezunu olup
Uzmanlığını Üroloji alanından
almış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olup
Patoloji alanından uzmanlığını
almış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olup Aile
Hekimliği alanında uzmanlığını
almış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olup
Genel Cerrahi Anabilim
alanından uzmanlığını almış
olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olup
Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları alanından
uzmanlığını almış olmak.
Tıp Fakültesi mezunu olup
Plastik ve Reknosrüktif Cerrahi
alanından uzmanlığını almış
olmak.
Dişhekimliği Fakültesi mezunu
olup Dişeti Hastalıkları
Tedavisi ve Cerrahisi alanında
uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler

Anestezi

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler

Odyometri

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler

İlk ve Acil
Yardım

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

Dişçilik
Hizmetleri

Ağız ve Diş
Sağlığı

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

BÖLÜMÜ

PROGRAMI

UNVANI

ALES

ADEDİ

Tıbbi
Hizmetler ve
Teknikler

Tıbbi
Dokümantasyon
ve Sekreterlik

Öğretim
Görevlisi

70

1

ÖZEL ŞARTLAR
İşletme Fakültesi
mezunu olup
alanında tezli yüksek
lisansını yapmış
olmak.
10343/1-1
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi

: 07.12.2018

Son Başvuru Tarihi : 21.12.2018
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi
alınacaktır.
Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 - Özgeçmiş
3 - Yayın listesi
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)
(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7 - Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine
ilişkin belge
9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine
dair belge
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 - Özgeçmiş
3 - Yayın listesi
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)
(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

Sayfa : 122

7 Aralık 2018 – Sayı : 30618

RESMÎ GAZETE

7 - Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine
ilişkin belge
9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine
dair belge
NOTLAR:
1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen
şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr.
adresinden ulaşılabilir.
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR
Mühendislik Fakültesi: (232) 4888122
Yabancı Diller Yüksekokulu: (232) 4888121
Fax: (232) 2792626
Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program Unvan
Yazılım

Mühendislik Fakültesi

Mühendisliği
Biyomedikal

Mühendislik Fakültesi

Mühendisliği

Doç. Dr.

Anabilim Dalı/Açıklama

Adet
1

Dr. Öğr.

- Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme
-

1
Üyesi

Moleküler

Biyofizik,

İlaç

Çalışmaları, Spektroskopi
- Doçentliğini Eğitim Bilimleri ve
Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı,
Eğitim Programları ve Öğretim

Yabancı Diller

alanında almış olmak, Öğretmen
-

Yüksekokulu

Doç. Dr.

1

yetiştirme, Yükseköğretimde eğitim
kalitesi ve Öğretim yaklaşımları
yöntemleri

ile

ilgili

araştırma

yapmış olmak
10680/1-1
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İstanbul Gedik Üniversitesinden:
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile
aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi
alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.
Akademik
Birimi
Spor
Bilimleri
Fakültesi

Bölümü

Spor
Yöneticiliği

Unvan

Lisans, Yüksek Lisans yada Doktora derecelerinden

Dr.
Öğretim

Özel Koşullar

Adet

1

Üyesi

en az birini Spor Yöneticiliği yada Spor Bilimleri
alanlarından

almış

olmak.

Doktora

eğitimini

tamamlamış olmak.
Lisans derecesini Spor Yöneticiliği, Rekreasyon,

Spor
Bilimleri
Fakültesi

Spor
Yöneticiliği

İşletme, İktisat, Ekonomi, Finans, Pazarlama, Halkla

Dr.
Öğretim
Üyesi

1

İlişkiler, İletişim, Medya, Psikoloji, Sosyoloji veya
Çalışma

Ekonomisi

alanlarından

almış

ve
olmak.

Endüstri

İlişkileri

Doktora

eğitimini

tamamlamış olmak.

Adayların;
- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
- 2 Adet Fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Sureti
- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış
Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca
araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 4 takım dosyayı ilgili fakülteye ilan
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (07.12.2018-21.12.2018) şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir.
- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin
Belge. (Varsa)
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 21.12.2018)
Başvuru adresi
İstanbul Gedik Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL
Tel

: 0216 452 45 85-86

Fax

: 0216 452 87 17

10487/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
13.06.2017 tarih ve 14345 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen,
Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Abdullah
AYAZOĞLU (Denetçi No: 22122, Oda Sicil No: 20018) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan
davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 31.10.2018 tarihli ve E.2018/450-K.2018/2269 sayılı
kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı
Resmî Gazete ilanı ile Abdullah AYAZOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin denetçi
belgesinin iptali ile ilgili olan kısmı 29.11.2018 tarihli ve 221002 sayılı Makam Olur’u ile iptal
edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
10648/1-1
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Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen
Bölümünün Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında
yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak
kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör
alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Aranan Şartlar:
1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Profesör
atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,
2. Doçentliğini ‘Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı’nda tamamlamış olmak,
3. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde ders yürütecek düzeyde İngilizce bilgisi
ve deneyimine sahip olmak,
4. Uzmanlık konusunda saygın uluslararası (SSCI; AHCI) dergilerde yayın yapmış olmak.
Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri
olarak gösterirler.
Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki
sıralamaya uygun hazırladıkları (Profesör adayları 6 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi
verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has
Kampusü İnsan Kaynakları Direktörlüğü 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi
içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:
1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (Yök formatlı),
3. Üniversitemiz web sayfasında ( http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat ) adresinde
yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3
tabloları,
Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.
Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları
yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
Birimi

Bölümü

Sanat ve Tasarım
Mimarlık
Fakültesi

Akademik Unvan Adet

Profesör

1

Özel Koşullar
* Yüksek Lisans veya Doktora
Çalışmasını yurt dışında tanınmış bir
kurumda tamamlamış olmak;
* Lisans, yüksek lisans ve doktora
seviyelerinde mimari koruma ve
restorasyon alanlarında İngilizce ders
verebilecek yeterliliğe sahip olmak
tercih sürecinde etkili olacaktır.

Başvuru adresi:
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü
İnsan Kaynakları Direktörlüğü
34083-Cibali /İSTANBUL
10671/1/1-1
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Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda
belirtilen Bölümün Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web
sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesinde belirtilen kriterleri
sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi
olarak Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Aranan Şartlar
1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Doktor Öğretim
Üyesi atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,
2. Konusunda saygın dergilerde (SSCI) yayınlarının bulunuyor olması.
3. Doktora derecesini Psikoloji alanında almış olmak
Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki
sıralamaya uygun hazırladıkları (Dr. Öğretim Üyesi adayları 3 adet elektronik, 1adet basılı)
bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte
Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü İnsan Kaynakları Direktörlüğü 34083-Cibali
/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:
1. Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (Yök formatlı),
3. Üniversitemiz
web
sayfasında
(http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-docvb/mevzuat/turkce/akademik-istihdam-yonergesi-16082018.pdf) adresinde yayınlanan KHAS
Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 tabloları,
Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.
Ek-3: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.
4.Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları
yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
Birimi

Bölümü

İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Psikoloji
Fakültesi

Akademik Unvan Adet

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Özel Koşullar
Gelişim Psikolojisi ve/veya sinir bilim
temelli lisansüstü programlarından
mezun olmak ve bu alanda çalışmalar
yapmış olmak.
Özellikle bilişsel gelişim, dil edinimi ve
hafıza alanında çalışmalar yapmış
olmak.
Araştırma projesi yönetim tecrübesi.
Araştırma laboratuvarı yönetim tecrübesi.
Lisans üstü düzeyinde araştırma
metodları konusunda ders vermiş olma
ve yazılım geliştirme/test etme tecrübesi
tercih sebebidir.

Başvuru adresi:
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü
İnsan Kaynakları Direktörlüğü
34083-Cibali /İSTANBUL
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 08.11.2018 - 227
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 08.11.2018 - 3566
KAYSERİ
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Mimarsinan Mahallesinde, kümevler mevkiinde bulunan
mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, tapunun 3116 parselinde kayıtlı “Kümeevler
Tümülüsünün”nün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen özellikler taşıması nedeniyle I.
Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fişinin, sit sınırlarının
koordinatlandırıldığı 1/25000 ölçekli harita ile sit alanının gösterildiği 1/2000 ölçekli kadastral
haritanın uygun olduğuna;
• Kararımız eki haritada işaretli alanın pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine
“Tamamı I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince
verilmesine;
• Sit alanlarında Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1.
Maddesinde belirtilen I. Derece Arkeolojik sit alanlarına yönelik Koruma ve Kullanma
Koşullarının geçerli olduğuna;
• Tümülüs üzerindeki kaçak kazı çukurlarına yönelik, kaçak kazı yapmak suretiyle 2863
sayılı Yasaya muhalefet edenler hakkında yasal işlem başlatılmasına ve söz konusu tümülüsün
kaçak kazılar sonucunda oldukça tahrip edildiği, hatta tümülüsün giriş kısmının açıldığı
görüldüğünden, daha fazla kaçak kazıya ve tahribata engel olmak için ivedilikle Müze
Müdürlüğünce kurtarma kazısı yapılmasının uygun olacağına karar verildi.
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Sayfa : 163

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 08.11.2018 - 227
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 08.11.2018 - 3565
KAYSERİ
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Mimarsinan Fatih, Mimarsinan Demokrasi, Mimarsinan
Kayapul ve Mimarsinan Dere Mahalleri sınırları içerisinde ilave imar planı yapılması çalışması
sırasında müdürlüğümüz uzmanlarınca tespit edilen Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Mimarsinan
Mahallesinde, Kumalıüstü mevkiinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tescil harici taşlık
alanda bulunan Kaya oyma mekanların III. Derece Arkeolojik sit alanı ve 3 adet güvercinliğin
anıt olarak tescil edilmesi konusunun Kurulumuzda değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul
Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2018 tarih, 400824 sayılı raporu, alanın sit alanı olarak tesciline
ilişkin Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28.08.2018 tarih, E.698099;Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü 04.09.2018 tarih, E.438894; İl Gıda
Tarım ve Orman Müdürlüğünün bila tarih, E.2683844; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğünün 28.08.2018 tarih, E.698099; sayılı kurum görüş yazıları okundu,
raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme
sonucunda;
Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Mimarsinan Mahallesinde, Kumalıüstü mevkiinde bulunan
mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, tescil harici taşlık alanda bulunan “Kaya Oyma
Mekanların” 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen özellikler taşıması nedeniyle III.
Derece Arkeolojik sit alanı olarak aynı alanda bulunan 3 adet güvercinliğin ise 2863 sayılı
yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve güvercinliklerin yapı grubunun “2. Grup” olarak
belirlenmesine hazırlanan tescil fişlerinin, sit sınırlarının ve güvercinlikleri koordinatlandırıldığı
1/25000 ölçekli harita ile sit alanının gösterildiği 1/2000 ölçekli kadastral haritanın uygun
olduğuna;
• Kararımız eki haritada işaretli alanın pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine
“ tamamı III. derece arkeolojik sit alanı ve 2.Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır
” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine;
• Sit alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. maddesinin geçerli olacağına, ivedilikle
Belediyesince Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlattırılarak Kurulumuza sunulmasına, koruma
amaçlı imar planı hazırlanana kadar aşağıda III. Derece arkeolojik sit alanı için belirtilen “Geçiş
Dönemi Yapılanma Koşullarının” geçerli olduğuna;
III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ YAPILANMA
ŞARTLARI
1 - Kurulumuzdan izin almak kaydıyla birleştirme (Tevhid) ve ayırma (İfraz)
yapılabileceğine;
2 - Bu alanda inşaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj
kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanla ilgili varsa kazı başkanının görüşleri ile
birlikte Müze
Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip kurul kararı aldıktan sonra uygulamaya
geçilebileceğine;
3 - Bu alanlarda taş, kum, toprak, vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum,
maden, vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi, atığı vb. malzeme
dökülmemesine;
4 - Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluşturulamayacağına;
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5 - Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını
etkilemeyecek şekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar
dikilmemesine;
6 - Günümüz koşullarının gerektirdiği alt yapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren
kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele
alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin Kurulumuzca uygun
görüldükten sonra uygulanabileceğine, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 07.11.2018 - 226
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 07.11.2018 - 3539
KAYSERİ
Kayseri ili, Talas ilçesi, Reşadiye Mahallesi, 6167, 1331, 1333, 1099, 1100, 1101
parseller ile 328 ada 1-2-3 parseller ve Yukarı Talas Mahallesi 1098 ada 3 parselde, özel
mülkiyete ait ve iki adeti kadastro harici alanda kalan, 25 adet güvercinlik yapısının, 2863 sayılı
yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı olarak tescil edilmesine,
• 6167, 1331, 1333, 1099, 1100, 1101 parseller ile 328 Ada 1-2-3 parseller, 1098 Ada 3
parseldeki güvercinliklerin korunma alanlarının kendi parselleri olarak, kadastro harici alanda
kalan 11 ve 12 nolu güvercinliklerin koruma alanı sınırının kararımız eki 1/1000 ölçekli harita
üzerinde gösterildiği şekliyle belirlenmesine,
• 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde
tanımlanan “Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam
biçimini yansıtan yapılar” kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “II. Grup” olarak
belirlenmesine,
• Kayseri ili, Talas ilçesi, Reşadiye mahallesinde, tapunun 6167, 1331, 1333, 1099, 1100,
1101 parselleri ile 328 ada 1-2-3 parsellerinin ve Kayseri ili, Talas ilçesi, Yukarı Talas
mahallesinde, tapunun 1098 ada 3 parselinin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine “II.
Grup Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır ve korunma alanıdır” şerhinin ilgili tapu ve
kadastro müdürlüklerince verilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve
Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem
yapılmasına,
• Kadastro harici alanda kalan 11 ve 12 nolu güvercinlik yapısına ilişkin Korunması
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 8.
maddesinin e bendi geçerli olduğundan bu alanda yapılacak yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdası
öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına,
• Bir kısmı yıkılan ve onarıma ihtiyacı olan güvercinliklere ilişkin onarım projelerinin
hazırlanarak ivedilikle Kurulumuza iletilmesinin uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2018 - 228
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 09.11.2018 - 3589
KAYSERİ
Yozgat İli, Merkez, Yudan Köyü sınırlarında kalan özel mülkiyete ait 838 ve 843
parsellerin bir kısmında kalan “Kıblehöyüğü Tümülüsü”nün kararımız eki 1/25000 ölçekli
haritada koordinatlandırıldığı ve 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 838 ve 843 parsellerin pafta ve fen
klasörleriyle tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı 1.derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin
ilgili Kadastro ve Tapu Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin
Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanda Koruma Yüksek
Kurulunun 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 1. Maddesinde
belirtilen Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; tümülüste kaçak kazı yapanlar
hakkında Yozgat Müze Müdürlüğünün 31.08.2018 gün ve E.705283 sayılı yazısıyla yasal işlem
başlatıldığı anlaşıldığından yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığı; adli makamların uygun
görüşü alındıktan sonra tümülüsteki 2 adet can ve mal güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı
çukurunun Müze denetiminde yerel yönetimlerce kapatılabileceğine; bu alanda kaçak kazı ve
tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin Valilikçe alınması ve söz konusu
taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin sağlanması gerektiğine karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2018 - 228
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 09.11.2018 - 3591
KAYSERİ
Yozgat İli, Çayıralan İlçesi, Günyayla Köyünde bulunan özel mülkiyete ait 149 ada, 17 ve
18 parsellerin bir kısmında yeralan, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 25.01.2008 gün ve 1035 sayılı kararıyla 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli
“Günyayla Köyü Tümülüsü I”in sit paftasının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada
koordinatlandırıldığı ve 1/10000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile güncellenmesinin
ve bu doğrultuda hazırlanan güncel sit fişinin uygun olduğuna; 149 ada, 1 nolu mera parseli ile
özel mülkiyete ait 17 ve 18 parsellerin pafta ve fen klasörleriyle tapu kütüğü beyanlar hanesine
“bir kısmı 1.derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012
tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği
verilmesine; “Günyayla Köyü Tümülüsü II ve III”ün kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada
koordinatlandırıldığı ve 1/10000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekli ile 1.derece
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna; 149 ada, 1 nolu mera parselinin
pafta ve fen klasörleriyle tapu kütüğü beyanlar hanesine “tamamı kısmı 1.derece arkeolojik sit
alanıdır” şerhinin ilgili Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve
Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanlarda Koruma Yüksek
Kurulunun 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 1. Maddesinde
belirtilen Koruma ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna; Günyayla Köyü Tümülüsü I ve
II’deki kaçak kazıların sorumluları hakkında yasal işlem başlatılmasına; Günyayla Köyü
Tümülüsü III’teki kaçak kazının sorumluları hakkında Yozgat Müze Müdürlüğünün 10.03.2017
gün ve 323 sayılı yazıyla yasal işlem başlatıldığı anlaşıldığından tekrar yasal işlem başlatılmasına
gerek olmadığına; adli makamların uygun görüşü alındıktan sonra bu tümülüsteki can ve mal
güvenliği tehlikesi arzeden kaçak kazı çukurunun Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde yerel
yönetimlerce kapatılabileceği; bu alanlarda kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli
güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması ve söz konusu taşınmazın belli aralıklarla
kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin sağlanması gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2018 - 228
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 09.11.2018 - 3592
KAYSERİ
Yozgat İli, Çayıralan İlçesi, İshaklı Köyü, Hazineye ait 252 ada, 87 parselin bir kısmı ile
Turluhan Köyü, 149 ada, 578 nolu orman parselinin bir kısmında bulunan “Dikilitaş
Tümülüsü”nün kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli
kadastral haritada gösterildiği şekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin
uygun olduğuna; 252 ada, 87 parsel ile 149 ada, 578 parselin pafta ve fen klasörleriyle tapu
kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı 1.derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin ilgili Kadastro ve
Tapu Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında
Yönetmelik” gereği verilmesine; bu alanda Koruma Yüksek Kurulunun 658 sayılı ilke kararının I.
derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 1. Maddesinde belirtilen Koruma ve Kullanma Koşullarının
geçerli olduğuna; tümülüste yapılan kaçak kazının sorumluları hakkında yasal işlem
başlatılmasına; bu alanda kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin
ilgili Kaymakamlıkça alınması ve söz konusu taşınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince
kontrol edilmesinin sağlanması gerektiğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 07.11.2018 - 226
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 07.11.2018 - 3535
KAYSERİ
Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Sultanhanı Mahallesi’nde, tapunun 9 pafta, 1065 numaralı
parselinde kayıtlı, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, Kayseri Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.01.1992 tarih, 1221 sayılı Kararı ile tescil edilen
“Sultanhanı Kervansarayı”nın korunma alanı sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada
gösterildiği şekliyle uygun olduğuna,
• 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının “Yapı Grupları” başlıklı bölümünde
tanımlanan “Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı,
estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar” kapsamında değerlendirilerek tescilli Han’ın yapı
grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine,
• Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Sultanhanı Mahallesin’de, tapunun 1065 parseli üzerindeki
“Eski Eserdir” şerhin kaldırılarak, 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin
Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince, tapu
kütüğü beyanlar hanesine yeniden “I. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” ve
korunma alanında kalan ve kararımız eki listedeki taşınmazlara ise “korunma alanıdır” şerhinin
verilmesine,
• Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Sultanhanı Mahallesin’de tapunun 906 ve 1007 parsellerinde
yer alan mezarlıkların 2863 sayılı Kanun kapsamında kaldığı anlaşıldığından tescil çalışmalarının
Bölge Kurulu Müdürlüğünce başlatılması gerektiğine karar verildi.
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KAYSERİ İLİ, BÜNYAN İLÇESİ, SULTANHANI MAHALLESİ, "SULTANHANI
KERVANSARAYI VE KORUNMA ALANI" PARSEL LİSTESİ
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokulların
Kurulması, Bazı Fakültelerin Adlarının Değiştirilmesi ve Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Söke Sağlık Yüksekokulunun
Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 413)
–– Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında
Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 414)
–– İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar
Sayısı: 415)
–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 416)
–– Bursa Serbest Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 417)
YÖNETMELİKLER
–– Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 418)
–– Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği
–– Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında
Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ

Sayfa

1
3
4
5
9

12
13
13
24
25
27
30

30

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 31/10/2018 Tarihli ve 2015/17206 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/11/2018 Tarihli ve 2015/3379 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/11/2018 Tarihli ve 2015/20 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/11/2018 Tarihli ve 2015/271 Başvuru Numaralı Kararı

31
41
48
64

NOT: 6/12/2018 tarihli ve 30617 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Ulusal Meslek
Standartlarına Dair Tebliğler yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
77
97
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
179
Senetlerinin Günlük Değerleri

