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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
TAŞKIN VE RÜSUBAT KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşkın ve rüsubat kontrolü maksadıyla tasar-

lanan mühendislik yapıları ile akarsular üzerindeki köprü ve menfez gibi sanat yapılarının temel
hidrolik tasarım kriterlerinin, akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenlemeler ile
diğer çalışmalar için gerekli izin ve onay işlemlerinin, akarsu yataklarına ve taşkın kontrol tesis-
lerine yapılan müdahaleler ve alınacak önlemler ile ıslah öncesi yer teslimi konularının belir-
lenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; akarsular üzerinde taşkın ve rüsubat kontrolü amacıyla

tasarlanacak sel kapanı, bağlama, akarsu ıslahları ile akarsular üzerinde tasarlanacak köprü ve
menfez gibi sanat yapılarının yanı sıra akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenle-
meler ile diğer çalışmaları kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen hususlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır:
a) Baraj ve göletler,
b) Yukarı havza yamaç arazilerinde yapılması gereken ağaçlandırma, teraslama ile ya-

maç arazi ıslahı kapsamında üç metreden daha düşük yükseklikteki sel dereciği, sel yarıntısı
ve sel derelerindeki oyuntu ıslahı ve benzeri toprak muhafaza çalışmaları,

c) Denize mansaplanan akarsuların çıkış ağzında rüsubat birikiminin önlenmesi ve ben-
zeri maksatlar ile teşkil edilen denize çıkış yapılarının hidrolik tasarımları,

ç) Yol yapım ve bakım çalışmaları sırasında yolun ve yol dolgusunun korunması amacı
ile alınması gereken yüzeysel drenaj tedbirleri.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Ge-

nel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanunun 55 inci maddesi ile 15/7/2018 ta-
rihli ve 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 121 inci maddesine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akarsu: Bir havzanın tabii olarak drenajını sağlayan dere, çay, ırmak oluşumlarının

genel adını,
b) Akarsu ıslahları: Akarsulardaki tersip bendi, ıslah sekisi, taban kuşağı, mahmuz, brit,

şüt, duvar, sedde, taş tahkimat, rip-rap, gabyon şilte, pere kaplama, prefabrik kaplama, endüstriyel
kaplama ve endüstriyel donatı ile canlı iksa ve benzeri yapı ve tedbirler veya kombinasyonla-
rıyla yatak plan profil ve enkesit düzenlemelerinin yapılması veya tabii yatakta onarıcı ve
koruyucu tedbirlerin bütününü,

c) Bağlama: Bir açık kanal veya akarsu üzerinde, su akımını ayarlayarak suyun bir kıs-
mını veya tamamını iletim hattına yönlendiren, sürüntü maddesi ile yüzen cisimlerin hareket-
lerini düzenleyen, regülatör olarak da adlandırılan yapıları,

ç) Baz akım: Yatak içerisinde her daim akan minimum su miktarını,
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d) Brit: Sediment hareketi olmayan ya da sediment hareketinin problem oluşturacak
düzeyde olmadığı, ancak oyulma problemleri olan tabii ve suni mecralarda eğimi düşürerek
oyulmaları önlemek, yatak tabanını korumak için yapılan kaplama, taş, kaya tesisler ve kıyı
duvarlarının korunması amacıyla inşa edilen alçak enine yapıları,

e) Debi: Bir akarsuyun herhangi bir enkesitinden birim zamanda geçen suyun hacmini,
f) Deniz dalga etkisi: Akarsuların denize mansaplandığı yerlerde, deniz dalgalarının

akarsu yatağındaki eğime bağlı olarak yatak içinde belirli mesafede, akarsudaki su hızına engel
teşkil edecek ve suyun kabarmasına sebep olacak şekilde tesir göstermesini,

g) Denize çıkış yapısı: Akarsuyun deniz ile birleştiği yerde, deniz içerisinde, mansap
şartının düzenlenmesi, denize birleştiği yerde rüsubat birikiminin önlenmesi ve benzeri mak-
satlar ile teşkil edilen yapıları,

ğ) Derivasyon: Kuruda çalışma için bir akarsu yatağının, tünel, kanal ve benzeri yapı
ve usuller ile inşaat süresince geçici olarak değiştirilmesini,

h) Dipsavak:  Sel kapanı rezervuarında toplanan suları dengeleyerek ölçülü miktarda
mansaba aktaran ve akarsu tabanına yakın bir seviyede teşkil edilen yapıyı,

ı) Dolusavak: Sel kapanlarında yapı ile kontrol edilmesi planlanan taşkın debisinin üze-
rindeki akımlarda, gövde arkasında toplanan suyun gövde üzerinden aşmasını önlemek
amacıyla söz konusu fazla suları gövdeye zarar vermeden mansabındaki akarsu yatağına
emniyetle aktarılmasını sağlayan yapıları; ıslah sekisi, tersip bendi ve bağlamalarda ise suların
yamaçlara zarar vermeden yapı gövdesi üzerinden emniyetli bir şekilde aktığı kesimi,

i) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
j) Frekans analizi: Hidrolojik olaylarla ilgili geçmiş kayıtların geleceğe yönelik olası-

lıklar açısından yorumlanmasını,
k) Geçirgen tersip bendi: Diğer tersip bentlerinden farklı olarak, istenilen çapta rüsu-

batın yapı rezervuarında tutulmasına veya istenilen çapta rüsubatın mansaba geçişine imkan
sağlayan, feyezanlar sonrasında düzenli olarak temizlenmesi gereken enine yapıları,

l) Hava payı (Hp): Sel kapanlarındaki hava payı hariç olmak üzere, dere ıslahı ile köprü
ve menfezlerin projelendirilmesinde, proje debisine karşılık gelen su yüksekliği üzerinde ön-
görülemeyen durumlar için güvenlik amacıyla, projenin özelliğine göre belirlenen ilave yük-
sekliği,

m) Islah sekisi: Akarsularda taban eğiminin düşürülerek suyun hızının, dolayısıyla sü-
rükleme gücünün azaltılması suretiyle mecralardaki oyuntuları önlemek için dere eksenine dik
olarak inşa edilen, sel derelerinde tabanın korunması, göçüntülü ve heyelanlı kıyıların ve yamaç
eteklerinin desteklenmesi, sediment taşınımının azaltılması ya da taşınan fazla sedimentin uy-
gun yerlerde depolanması amacıyla yapılan tek ya da bir dizi yapıyı,

n) İşletme ve bakım yolu: Tabii ve ıslahlı akarsularda, şev üstünden veya taşkın kontrol
tesisinden itibaren tek veya her iki sahilde devamlılığı olan ve en az altı metre genişliğinde bı-
rakılması gereken yolu,

o) Kılavuz kanal: Devamlı akışı olan akarsuların ihtiyaç duyulan kısımlarında, taşkın
kontrol tesisinin kapasitesinde bir kayba sebep olmayacak şekilde en az baz akımı geçirecek
kapasitede yapılan kanalı,

ö) Köprü: Akarsu yatakları üzerinde geçişi sağlamak üzere inşa edilen; gözlerinden her-
hangi birinin mesnet eksenleri arasındaki açıklığı, köprü ekseni boyunca on metre ve daha bü-
yük olan yapıları (Kemer köprülerde açıklık ölçüsü için kemer sathının en alçak seviyesindeki
dik serbest açıklık esas alınır),

p) Kret: Baraj, gölet ve sel kapanlarının tepe noktası veya savak, dolusavak gibi yapılar
üzerinden suyun aktığı noktayı,
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r) Menfez: Bir dolgu altından, basınçlı veya hava basıncı altında su geçirmeye yarayan
geçiş yapısı olup bir metreden on metre açıklığa kadar olan (On metre hariç), genel olarak kuru
dere yatakları üzerinde yapılan sanat yapılarını,

s) Meskun mahal: İl, ilçe, kasaba, köy, mezra gibi insanların sürekli veya geçici olarak
bulundukları; yol, su, elektrik, ulaşım, kanalizasyon, çevre aydınlatması gibi kamu hizmetle-
rinden istifade ettikleri toplu hayat alanları ve bu alanların bitiminden itibaren beş yüz metre
mesafedeki alanları,

ş) Muhtemel maksimum feyezan: En büyük yağış ve maksimum yüzey akışı oluştura-
cak bütün faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşabilecek en büyük taşkını,

t) Mücavir alan: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına
verilmiş olan alanları,

u) Oyulma derinliği: Hidrolik sebeplerle akarsu yatağında meydana gelen taban oyul-
masının derinliğini,

ü) Pürüzlülük katsayısı: Bir mecra veya yatak içindeki akımın ortalama hızını hesapla-
mak için su akımındaki enerji kayıplarına sebep olan temas yüzeyinin pürüzlülüğünü ifade
eden katsayıyı,

v) Rekreasyon alanları: Şehrin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere, şehir içinde
ve çevresinde günü birlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş; eğlence, din-
lenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği kullanımlar ile her tür sportif faaliyetlerin yer
alabileceği alanları,

y) Sedde: Taşkın sularına karşı koruyucu tedbir maksadı ile bir akarsu boyunca inşa
edilmiş olan suni dolguyu,

z) Sediment (rüsubat): Oluştuğu yerden çökeldiği yere kadar suda asılı halde veya ta-
banda sürüntü maddesi olarak su tarafından taşınan katı maddeleri,

aa) Sel: Şiddetli yağışların ardından yan derelerden ani olarak gelen ve fazla miktarda
sediment taşıyan su kitlesini,

bb) Sel kapanı: Taşkın sularını rezervuarda geçici olarak depolayarak, belirli bir za-
manda oluşan taşkın akımını daha uzun bir zamana yayarak öteleyen ve bu sayede mansaptaki
emniyetli yatak kapasitesi kadar çıkış debisi sağlayan alçak barajları,

cc) Taban kuşağı: Tabii akarsu yatakları içinde malzeme hareketinin durmadığı ve man-
saba intikalinin devam ettiği durumlarda, akarsularda belirli bir denge eğimi oluşturarak hareket
eden malzemeyi durdurmak, önceki yıllarda birikmiş sedimentin oyularak mansaba taşınmasını
önlemek ve bu sedimenti yerinde tutarak kıyı oyulmaları ve yatak kesitlerinde oyulmaları ön-
leyip, geniş yataklarda düzenli bir akım sağlamak amacıyla inşa edilen enine yapıları,

çç) Talveg: Akarsu yatağının en alçak kısmını takip eden, genel olarak yatağın en derin
kısmını izleyen çizgiyi,

dd) Taşkın: Bir akarsuyun muhtelif sebeplerle yatağından taşarak çevresindeki arazilere,
yerleşim yerlerine, alt yapı tesislerine ve canlılara zarar vermek sureti ile tesir bölgesinde nor-
mal sosyo-ekonomik faaliyeti kesintiye uğratacak ölçüde bir akış büyüklüğü oluşturmasını,

ee) Taşkın kontrol tesisi: Akarsuların geçtiği güzergahın özelliğine göre, hidrolik kri-
terler dahilinde farklı taşkın tekerrür debilerinde taşkın kontrolü sağlayan yapıları,

ff) Taşkın tehlike haritası: Farklı taşkın tekerrür debilerindeki su hızı ve su yüksekliği
kullanılarak yapılan ve taşkın alanındaki tehlikeyi gösteren haritaları,

gg) Taşkın risk haritası: İlgili debiye göre taşkının olumsuz etkilerinin, taşkından etki-
lenmesi muhtemel nüfusun, ekonomik faaliyetin/faaliyetlerin cinsinin, kirliliğe sebep olabilecek
tesislerin ve etkilenmesi muhtemel korunan alanların gösterildiği haritayı,
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ğğ) Taşkın yönetim planı: Taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarına dayanan, taşkın riski
altında olan alanlarda riskin yönetilmesi için uygun hedefleri ve bu hedeflere ulaşılması için
alınması gereken önlemleri içeren planları,

hh) Tersip bendi: Fazla miktarda sediment taşıyan ve bundan dolayı mansapta çeşitli
problemlere sebep olan akarsularda, yağış havzasından kaynaklanan sedimentin mansaba ta-
şınmadan mecrada depolanması maksadıyla akarsu yataklarında inşa edilen enine yapıları,

ıı) Yatak düzenlemesi: Mahmuz, brit, şüt, duvar, sedde, taş tahkimat, rip-rap, gabyon
şilte, pere kaplama, prefabrik kaplama, endüstriyel kaplama ve endüstriyel donatı ile canlı iksa
ve benzeri yapı ve tedbirler veya kombinasyonlarıyla yatak plan profil ve enkesit düzenleme-
lerinin yapılması veya tabii yatakta onarıcı ve koruyucu tedbirlerin alınmasını,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kap-

sama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM
Islah, Taşkın ve Rüsubat Kontrol Yapılarında Proje Debisi Hesap ve Seçim Kriterleri,

Temel Hidrolik Tasarım Kriterleri ile Akarsu Yataklarında Islah 
Kesitinin Boyutlandırılması

Proje debisinin hesaplanması
MADDE 5 – (1) Proje debisi, ıslahı yapılacak akarsu üzerinde yeterli veri sağlayabi-

lecek bir akım gözlem istasyonu var ise frekans analizi usulü ile hesaplanır, akarsu üzerinde
yeterli veri sağlayabilecek bir akım gözlem istasyonu yok ise sentetik yöntemler ile hesaplanır.

(2) Proje debisi hesaplanırken, havzadan gelen akımlara ilave olarak akarsu yatağına
yapılan deşarjlar da dikkate alınır.

Akarsu yataklarında ıslah kesitinin boyutlandırılması
MADDE 6 – (1) Proje debisi elde edildikten sonra, akarsu en kesitleri ve yatak karak-

teristikleri belirlenerek, tasarım debisini emniyetle geçirebilecek ıslah kesiti ile köprü ve menfez
gibi geçiş yapılarının boyutları belirlenir. Hidrolik boyutlandırmada akarsu yatağındaki pürüz-
lülük katsayısı, sediment yükü ve taşınımı, su hızlarının tesiri ile oluşan oyulma derinliği, deniz
dalga etkisi, akarsu yatağının boyuna eğimi, arazinin topoğrafyası, taşkın kontrolü sağlanacak
yerin niteliği, geçmiş taşkınların oluşturduğu su izleri göz önünde bulundurulur.

(2) Tabii veya ıslahlı akarsularda gerektiğinde makinalı çalışmalara imkan sağlayabi-
lecek şekilde akarsuyun tek veya her iki sahilinde sürekliliği olan, asgari altı metre genişliğinde
bir işletme ve bakım yolu ayrıca düzenlenir.

Sel kapanlarında dolusavak proje debisinin seçimi
MADDE 7 – (1) Yüksekliği talvegden itibaren yirmi beş metre ve daha yüksek olan

sel kapanlarında;
a) Dolgu sel kapanlarında dolusavak boyutları, muhtemel maksimum feyezanın debisi

ile taşkın ötelemesi yapılarak tespit edilir.
b) Beton sel kapanlarında (Silindirle sıkıştırılmış beton sel kapanları dahil), dolusavak

kapasitesi bin yıl tekerrürlü feyezan debisine göre seçilir. Ayrıca, on bin yıl tekerrürlü feyezan
debisine göre rezervuarda taşkın ötelemesi yapılır, mansap şartlarının uygun olması ve yapının
emniyetini tehdit etmemesi durumunda kret üzerinden suyun aşmasına müsaade edilebilir.
Mansap şartlarının uygun olmaması ve yapının emniyetini tehdit etmesi durumunda, ötelenmiş
on bin yıl tekerrürlü feyezan debisine göre dolusavak boyutlandırılır.

(2) Yüksekliği talvegden itibaren yirmi beş metreden küçük olan sel kapanlarında do-
lusavak hesap debisinin seçimi; depolama hacmine ve yıkılmaları halinde mansabında etkile-
necek yerleşim alanı olmasına ve/veya büyük maddi zararlar meydana gelmesi durumlarına
göre belirlenir. Buna göre;
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a) Depolama hacmi bir milyon metreküpten küçük olan dolgu sel kapanlarında, man-
sabında yerleşim alanı yok veya büyük maddi zarar beklenmiyor ise beş yüz yıl tekerrürlü,
mansabında yerleşim alanı var veya büyük maddi zarar bekleniyor ise bin yıl tekerrürlü feyezan
debisi seçilir.

b) Depolama hacmi bir-beş milyon metreküp arasında olan dolgu sel kapanlarında,
mansabında yerleşim alanı yok veya büyük maddi zarar beklenmiyor ise bin yıl tekerrürlü,
mansabında yerleşim alanı var veya büyük maddi zarar bekleniyor ise on bin yıl tekerrürlü fe-
yezan debisi seçilir.

c) Depolama hacmi beş milyon metreküpten büyük olan dolgu sel kapanlarında, man-
sabında yerleşim alanı var veya büyük maddi zarar bekleniyor ise muhtemel maksimum feye-
zanın debisi ile taşkın ötelemesi yapılarak tespit edilir.

ç) Beton sel kapanlarında (Silindirle sıkıştırılmış beton sel kapanları dahil) depolama
hacmine bakılmaksızın, beş yüz yıl tekerrürlü feyezan debisi seçilir.

Sel kapanlarında dipsavak ve derivasyon proje debisinin seçimi
MADDE 8 – (1) Depolama hacmi; bir milyon metreküpten küçük olan sel kapanlarında,

mansabında yerleşim alanı yok veya büyük maddi zarar beklenmiyor ise beş yıl tekerrürlü fe-
yezan debisi (hava paylı) veya on yıl tekerrürlü feyezan debisi (hava paysız), mansabında yer-
leşim alanı var veya büyük maddi zarar bekleniyor ise on yıl tekerrürlü feyezan debisi (hava
paylı), yirmi beş yıl tekerrürlü feyezan debisi (hava paysız) değerinden büyük olanı seçilir.

(2) Depolama hacmi bir milyon metreküpten büyük olan sel kapanlarında, mansabında
yerleşim alanı yok veya büyük maddi zarar beklenmiyor ise on yıl tekerrürlü feyezan debisi
(hava paylı) veya yirmi beş yıl tekerrürlü feyezan debisi (hava paysız), mansabında yerleşim
alanı var veya büyük maddi zarar bekleniyor ise yirmi beş yıl tekerrürlü feyezan debisi (hava
paylı) veya elli yıl tekerrürlü feyezan debisi (hava paysız) değerinden büyük olanı seçilir.

(3) Sel kapanlarında derivasyon yapısının dipsavak olarak kullanılması, proje ekonomisi
açısından değerlendirildiğinde uygun çözüm olarak ortaya çıktığından derivasyon yapısının
kapasitesi, yukarıdaki fıkralarda tarif edildiği şekilde belirlenirken inşaat sonrası dönemde aynı
yapının dipsavak olarak da kullanılacağı göz önünde bulundurulur ve mansap şartlarını sağla-
yacak emniyetli yatak kapasitesine uygun şekilde tayin edilir.

Bağlamalar, ıslah sekisi ve tersip bentlerinde dolusavak proje debisinin seçimi ile
ıslah sekisi ve tersip bentlerinde temel hidrolik tasarım kriterleri

MADDE 9 – (1) Bağlamalarda dolusavak boyutları yüz yıl tekerrürlü taşkın debisine
göre belirlenir.

(2) Yerleşim yerleri dışında inşa edilecek ıslah sekisi ve tersip bentlerinin dolusavakla-
rının boyutları elli yıl tekerrürlü taşkın debisine göre belirlenir.

(3) Yerleşim yerlerinde, yıkılmaları halinde can kaybının olabileceği, devamlı ve yüksek
sarfiyatların olduğu akarsularda inşa edilecek ıslah sekisi ve tersip bentlerinin dolusavaklarının
boyutları beş yüz yıl tekerrürlü taşkın debisine göre belirlenir. Mansap tesisi giriş yapısı nite-
liğindeki ıslah sekisi ve tersip bentlerinin dolusavakları, mansaptaki taşkın kontrol tesisi kap-
asitesi ile uyumlu olacak şekilde boyutlandırılır.

(4) Debi ve yatak genişliğine göre dolusavak yüksekliği belirlenir. Dolusavak yüksekliği
azami ikibuçuk metre alınır ve dolusavak üst genişliği, yatak genişliğini geçmeyecek şekilde
seçilir.

(5) Geçirgen tersip bentlerinin dolusavakları, geçirgenliği sağlayan aralıkların dolma,
tıkanma durumları da göz önünde bulundurularak diğer tersip bentleri ile aynı şekilde boyut-
landırılır.

(6) Islah sekileri ve tersip bentlerinde, yapının kanat duvarlarının üst kotu, derenin şev
üstü kotundan daha düşük seviyede olacak şekilde seçilir.
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Yatak düzenlemesi proje debisinin seçimi
MADDE 10 – (1) Islah ve taşkın kontrolü amacıyla yatak düzenlemesi yapılırken mes-

kun mahallerde yüz yıl tekerrürlü taşkın debisine karşılık gelen su yüksekliğine (h), hava payı
(Hp) eklenerek hesaplanan yükseklik, beş yüz yıl tekerrürlü taşkın debisine karşılık gelen su
yüksekliği ile karşılaştırılarak büyük olan değer alınır. Taşkından etkilenecek nüfusun büyük-
lüğü ve muhtemel ekonomik kayıplar dikkate alınarak, bin yıl tekerrürlü debi taşkın debisi ola-
rak seçilebilir.

(2) Meskun mahaller dışında yatak düzenlemesi yapılırken on yıl tekerrürlü taşkın de-
bisine karşılık gelen su yüksekliğine (h), hava payı (Hp) eklenerek hesaplanan yükseklik, elli
yıl tekerrürlü taşkın debisine karşılık gelen su yüksekliği ile karşılaştırılarak büyük olan değer
alınır.

(3) Rüsubat taşınımı yüksek olan akarsulardaki yatak düzenlemelerinde hava payı be-
lirlenirken, rüsubat birikiminden kaynaklanan kapasite kayıpları da dikkate alınır.

(4) Akarsu ıslahlarının çevre ile uyumlu olarak yapılması esas olup, uygun görülen yer-
lerde rekreasyon alanları ile bütünleşik olarak yapılır. Devamlı akışı olan akarsuların yerleşim
yerlerinden geçen kısımlarında yapılacak olan ıslahlardaki kılavuz kanal boyutlandırmasında,
baz akıma karşılık gelen debi esas alınır. Söz konusu boyutlandırmada seçilecek debi, akarsu
akış rejimi ve yatak özellikleri de dikkate alınarak artırılabilir.

Akarsular üzerinde inşa edilecek köprülerin proje debisinin seçimi ve temel
hidrolik tasarım kriterleri

MADDE 11 – (1) Bir akarsu üzerinde inşa edilecek köprü, taşkın sırasında gelecek
olan suyu ve suyun beraberinde getirdiği rüsubat ile yüzen cisimleri güvenli geçirebilecek şe-
kilde boyutlandırılır.

(2) Meskun mahaller içinde, beş yüz yıl tekerrürlü taşkın debisine karşılık gelen su yük-
sekliği, köprü hidrolik boyutlandırmasında esas alınır. Yatak içindeki sediment ve bitkilerin
oluşturduğu hidrolik kapasite kayıpları ile mevcut ıslah kesitinin boyutları da göz önünde bu-
lundurularak gerektiğinde ilave hava payı eklenerek hesaplanan toplam yükseklik (Hp), dere
talveg kotu ile köprü kiriş alt kotu arasında olması gereken düşey mesafe olarak alınır. Boyut-
landırmada taşkından etkilenecek nüfusun büyüklüğü ve muhtemel ekonomik kayıplar dikkate
alınarak, bin yıl tekerrürlü debi taşkın debisi de seçilebilir.

(3) Meskun mahaller dışında, yüz yıl tekerrürlü taşkın debisine karşılık gelen su yük-
sekliğine (h), asgari birbuçuk metre hava payı (Hp) eklenerek hesaplanan yükseklik dere talveg
kotu ile köprü kiriş alt kotu arasında olması gereken düşey mesafe olarak hesaplanır.

(4) Akarsu yatağının akış yukarısında şev kayması sebebiyle ağaçlar ve diğer kaba ma-
teryalin taşınarak köprü açıklığını tıkama riski ya da rüsubat birikimiyle köprü kesitinde kap-
asite kayıplarının olabileceği durumlarda hava payı daha büyük tutulur.

(5) Köprü mümkün mertebe akarsuyun akışına dik şekilde veya en az verevlikte olacak
şekilde planlanır.

(6) Köprü yaklaşım dolguları, gerekli hallerde oyulmaya karşı tahkimatla (rip rap, brit,
duvar vb.) koruma altına alınır.

(7) Akarsu yatağında su hızına ve akarsu yatağındaki malzemenin cinsine bağlı olarak
oyulma derinliği hesap edilir ve köprü ayaklarında bu oyulmaya karşı tahkimat yapılır. Köprü
ayakları civarında oluşacak su hızındaki artışlara ve zemin yapısına bağlı olarak gerçekleşebi-
lecek oyulma derinliğine uygun temel tipi, boyutu ve derinliği belirlenerek, temel çevresinde
oyulmayı önleyici tedbirler alınır.
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(8) Köprü ayaklarının tip ve sayısı, akarsu kesitini en az daraltacak şekilde seçilir. Köprü
ayakları kısa kenarı akıma dik olacak şekilde yerleştirilir. Köprü ayaklarının su akımına karşı
olan cephesi, sel yaran vazifesi görecek şekilde mümkün olduğunca yuvarlatılmış ya da kama
şeklinde tesis edilir.

(9) Tescilli tarihi köprülere ait koruma alanı içerisinde yapılması planlanan ve bu Yö-
netmelik kapsamında tariflenen faaliyetler için Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşü ile il-
gili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onay alınır.

Menfezlerde proje debisinin seçimi ve temel hidrolik tasarım kriterleri
MADDE 12 – (1) Menfezler mümkün olduğu kadar akarsuların tabii yataklarının sahip

olduğu eğimde ve eksende yerleştirilir.
(2) Meskun mahaller içerisinde menfez yapılırken yüz yıl tekerrürlü taşkın debisine

karşılık gelen su yüksekliğine (h), hava payı (Hp) eklenerek hesaplanan yükseklik, beş yüz yıl
tekerrürlü taşkın debisine karşılık gelen su yüksekliği ile karşılaştırılarak büyük olan değer alı-
nır. Taşkından etkilenecek nüfusun büyüklüğü ve muhtemel ekonomik kayıplar dikkate alına-
rak, bin yıl tekerrürlü debi taşkın debisi olarak seçilebilir.

(3) Meskun mahaller dışında menfez yapılırken on yıl tekerrürlü taşkın debisine karşılık
gelen su yüksekliğine (h), hava payı (Hp) eklenerek hesaplanan yükseklik, elli yıl tekerrürlü
taşkın debisine karşılık gelen su yüksekliği ile karşılaştırılarak büyük olan değer alınır.

(4) Akarsularla taşınan rüsubatın, menfezde kapasite kayıplarına sebebiyet vermesi du-
rumu göz önünde bulundurularak hava payı daha büyük tutulur.

(5) Menfezler; menfez önündeki su yüksekliği, membada her iki sahildeki dolgu yük-
sekliğini geçmeyecek şekilde gerekli kabarma hesapları da yapılarak projelendirilir.

Şantiye sahalarında geçici olarak inşa edilen köprü ve menfezlerde proje debisinin
seçimi

MADDE 13 – (1) Yerleşim yerleri dışındaki şantiye sahaları içerisinde, vatandaşların
kullanımına kapalı olacak şekilde projelendirilerek inşa edilecek geçici köprülerin ve geçici
menfezlerin, meskun mahal dışında belirli süreyle ve belli bir amaca geçici olarak hizmet ede-
cek olmaları ve amacın gerçekleşmesinden sonra kaldırılacak olmaları sebebiyle on yıl teker-
rürlü taşkın debisine karşılık gelen su yüksekliğine hava payı (Hp) eklenmek suretiyle hesap-
lanan yükseklik ile elli yıl tekerrürlü taşkın debisine karşılık gelen su yüksekliği kıyaslanarak
büyük olan yükseklik hidrolik tasarımda esas alınır.

(2) Hidrolik tasarım yapılırken geçici köprü ve geçici menfezlerin önündeki su yük-
sekliği, membada her iki sahildeki sedde/yol/arazilerin dolgu yüksekliğini geçmeyecek şekilde
gerekli kabarma hesapları da yapılarak belirlenir ve buna göre geçici köprü ve geçici menfezler
projelendirilir.

(3) Yerleşim yerleri içerisinde geçici köprü ve geçici menfez inşa edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akarsu Yatakları Mücavirlerinde İmar Plan Çalışmaları, Proje Debisi ve 

Hidrolik Kesit Onayı, Akarsu Yataklarından Kum ve Çakıl Alınması

Akarsu yatakları mücavirlerinde imar plan çalışmaları
MADDE 14 – (1) İl, ilçe ve belde gibi büyük ve orta ölçekteki planlı yerleşim yerleri

ile mevzii planlara göre yapılan küçük ölçekteki her türlü yerleşim birimlerine ait imar plan-
larının düzenlenmesi esnasında, DSİ tarafından belirlenen taşkın sınırları ile birlikte bildirilen
diğer görüş ve öneriler dikkate alınır. DSİ, bu görüş ve önerileri belirlerken yaşanan taşkınlar
sonrasında hazırlanan raporlardan, taşkın yayılım ve tehlike haritalarından ve taşkın yönetim
planlarından faydalanabilir.

(2) Bu madde kapsamında DSİ tarafından verilen görüş ve önerilere uyulmaması ha-
linde tüm hukuki sorumluluk, görüş ve önerilere uymayan kurum veya kuruluşa aittir.
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Proje debisi ve hidrolik kesit onayı
MADDE 15 – (1) DSİ dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca akarsular üzerinde inşa

edilecek köprü, menfez, taşkın kontrol tesisleri gibi yapıların proje debisi ile hidrolik kesit tah-
kikleri, projeyi hazırlayan kurum ve kuruluşlarca hesaplandıktan sonra DSİ’nin görüşüne su-
nulur.

(2) DSİ tarafından hidrolik olarak tetkik edilerek uygun görülen kesitlerde, DSİ’nin
onayı olmaksızın değişikliğe gidilemez.

(3) Akarsular üzerinde köprü, menfez, taşkın ve rüsubat kontrol tesislerinin inşaatı sı-
rasında DSİ’nin önerdiği tedbirler dikkate alınır.

(4) Çeşitli kurum ve kuruluşlarca, akarsu yatakları üzerinden, altından veya sınırından
geçirilecek enerji nakil hattı, yol, petrol-doğalgaz boru hattı, elektronik haberleşme altyapısı,
içme suyu ve kanalizasyon hatları ve benzeri değişik maksatlı yapılar inşa edilmeden önce
DSİ’den yazılı görüş alınır ve yapılar bu görüş dikkate alınarak inşa edilir.

(5) Taşkın kontrol tesisleri projelendirilirken, söz konusu tesislerin işlevini tam olarak
yerine getirebilmesi için dördüncü fıkrada belirtilen değişik maksatlı yapılardan mevcut veya
projesi kesinleşmiş olanlar dikkate alınır.

(6) Bu madde kapsamında DSİ tarafından verilen görüş ve önerilere uyulmaması ha-
linde tüm hukuki sorumluluk, görüş ve önerilere uymayan kurum veya kuruluşa aittir.

Akarsu yataklarından kum ve çakıl alınması
MADDE 16 – (1) Akarsu yatağı içinde veya yatağa bitişik alanlarda yapılan kum, çakıl

ve stabilize malzeme ocağı işletme faaliyetleri, DSİ’nin görüşleri doğrultusunda yapılır. DSİ
görüşüne aykırı uygulamalarda ocakların izinleri, iptal edilmesi talebiyle ilgili DSİ Bölge Mü-
dürlüğünce ruhsat veren İdarelere bildirilir.

(2) Akarsu yatağından alınacak malzeme yerleri, köprü ve menfeze göre tercihen mem-
ba tarafında ve yedi yüz elli metreden daha yakın mesafede olmayacak şekilde belirlenir. Mal-
zemenin alınması, akarsuyun akış rejimini ve akış doğrultusunu değiştirmeyecek şekilde olur.
Köprü ve menfez mansabından malzeme alınması durumunda malzeme alınan yerin köprü ve
menfeze olan mesafesi, yatağın topoğrafik, hidrolik ve taban malzemesi şartlarına göre tespit
edilir. Tespit edilen bu mesafe hiçbir zaman bin metreden daha yakın olamaz. Bu mesafe ya-
tağın topoğrafik, hidrolik ve taban malzemesi şartları göz önünde bulundurularak artırılabilir.

(3) Akarsu yatağından alınacak malzeme yerleri belirlenirken malzeme alımının, akarsu
ve bu akarsuya mansaplanan yan kollar üzerindeki master plan, planlama, inşaat aşaması ve
işletmede olan taşkın ve rüsubat kontrol tesisleri, sulama kanalları, petrol ve doğalgaz boru
hatları, pompa istasyonları, bağlama ve tesisleri, baraj, gölet, sel kapanları ve benzeri yapı ve
tesislere olası tesirleri de göz önünde bulundurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Akarsu Yatakları ile Taşkın Kontrol Tesislerine Yapılan Müdahalelere İlişkin 

Önlemler ve Akarsu Yataklarında Islah Öncesi Yer Teslimi

Akarsu yatakları ile taşkın kontrol tesislerine yapılan müdahalelere ilişkin önlemler
MADDE 17 – (1) Akarsu yataklarında, taşkın kontrol tesislerinde, akarsular üzerindeki

köprülerin altında veya akarsular üzerindeki menfezlerin içinde su akış kesitinin daralmasına
sebebiyet veren ve su akışını engelleyerek taşkınlara sebep olabilecek yapılar yapılamaz. Su
akış kesitinin daralmasına sebebiyet verdiği tespit edilen yapılar; 14/1/1943 tarihli ve 4373 sa-
yılı Kanun kapsamında yer alıyor ise mezkur kanun hükümlerine göre, bunun dışındaki alan-
larda kalıyor ise imar mevzuatına göre mülki amirin sorumluluğunda yetkili belediye veya il
özel idaresince kaldırılır.
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(2) Derelerin üzeri zaruri hallere münhasır olmak üzere DSİ Genel Müdürlüğünün izni
alındıktan sonra gerçekleştirilecek işlemler hariç kapatılamaz.

(3) Akarsu yatakları içerisinde tabii olarak yetişen ve yatak kesitini daraltarak veya
mevcut sanat yapılarının tıkanmalarına sebep olarak taşkınlara ve muhtemel taşkının boyutunun
artmasına sebep olan ağaçlar ve çeşitli nebatat, DSİ’nin teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün ilgili taşra teşkilatlarına bilgi verilmek suretiyle mülki
idare amirinin onayı ile ilgili idare tarafından temizlenir.

(4) Akarsu yataklarına hafriyat, moloz ve sanayi tesislerine ait atıklar, evsel nitelikli
atıklar ve benzeri katı ve sıvı atıklar atılamaz. Akarsu yataklarına her türlü atık malzemenin
dökülmesi, mülki idare amirlerinin koordinasyonunda mahalli idareler ve diğer ilgili birimler
tarafından sürekli kontrol altında tutulmak suretiyle önlenir.

(5) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma
ait olan taşınmaz mallarda su seviyesinin yükselmesine tesiri olacak şekilde üçüncü kişilerce
bu taşınmaz malların işgali suretiyle dikilen fidan ve ağaçlar ile her türlü ekim, tesis ve deği-
şiklikler, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında
Kanun uyarınca işgalin sona erdirilmesine ilişkin alınacak karar uyarınca yıktırılır veya kaldı-
rılır. Kararın infazında Vali veya Kaymakam tarafından ilgili idare birimlerinden görevlendirme
yapılır.

Akarsu yataklarında ıslah öncesi yer teslimi
MADDE 18 – (1) DSİ tarafından yapılacak akarsu ıslahlarının projesine göre yapıla-

bilmesi için; bu alanlardan belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunanlar, ilgili beledi-
yelerce DSİ’ye ihtilafsız olarak teslim edilir. Bu alanların dışında kalan yerlerin ise DSİ’ye
tesliminin sağlanması hususunda gerekli çalışmalar valilik koordinasyonunda yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/3/2018 tarihli ve 30372 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin ikinci
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Vazgeçme haklarını kullanmasına rağmen başarısız olduğu seçmeli ders sayısı birden fazla
ve son iki yarıyıl içinde bu dersler açılmamış ise ilgili yönetim kurulu kararı ile mezun duru-
mundaki öğrencilerin üzerinden, başarısız oldukları bu seçmeli dersler sildirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/3/2018 30372
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YÖRÜK KÜLTÜRÜ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Yörük Kül-

türü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Yörük Kültürü Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 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 Ka-

nununun 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 (YÖKÜM): Süleyman Demirel Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Isparta ve çevresinde yaşayan halkın önemli bir kısmının Yörük olması nedeniyle

Türk toplumunun önemli yapı taşlarından birisi olan Yörük kültürünü her bakımdan tüm yönleri
ile disiplinler arası bir yaklaşımla araştırıp, Yörük kültürüne dair bütün unsurları ortaya koy-
mak, bu verileri kayıt altına almak, korumak, geliştirmek, bölge halkının yaşam tarzını ve kül-
türünü akademik düzeyde araştırmak, incelemek ve bu konuda bilimsel eserler vererek bilgileri
gelecek nesillere aktarmak.

b) Yörük kültürünü oluşturan temel etken ve etmenleri disiplinler arası bir bilimsel
bakış açısı ile araştırmak, kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürü bilimsel anlamda desteklemek.

c) Yörük yaşamı tarzından son yüzyılda yarı yerleşik veya yerleşik hayata geçmiş bu
kültürü ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak, ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan ve
dolaylı olarak ilgili konulara yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje ve eğitim
çalışmaları gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak.
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ç) Yörük kültürünün yerleşik hayata geçişle birlikte uğradığı değişimleri ve günümüzde
hala göçebe hayata devam eden konargöçerlerin sosyo-kültürel yapılarını yerinde incelemek,

d) Yörük kültürünün etkileşim içinde olduğu uzak-yakın kültürlerle ilişkilerini araştır-
mak ve var olan ilişkileri geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.

e) Eğitim, araştırma, çalışma ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı,
resmî ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından ya-
rarlanmak, Merkezde çalışacak ekibi oluşturarak geliştirmek.

f) Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak,
süreli yayınlar çıkarmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde
seminer, konferans, kongre, sempozyum ve buna benzer bilimsel toplantılar düzenlemek ve
bu toplantılara katılmak, yurt içi ve yurt dışında istem ve gereksinimler doğrultusunda hizmet
içi eğitim, seminer, kurs, yaz okulu ve çalışmalar yapmak ve gerektiğinde ilgili mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yörüklerin toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunları ile ilgili disiplinler arası araş-

tırmalar yapmak.
b) Yörüklerin toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunları ile ilgili bilimsel çözüm yolları

üretmek.
c) Yörük kültürü ile ilgili her türlü toplumsal, kültürel, tarihi ve sanatsal değeri, her yö-

nüyle kayıt altına almak, korumak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarıp yaşatmak amacı doğ-
rultusunda derlemeler ve araştırmalar yapmak.

ç) Yörük kültürünü ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca
yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, panel, seminer, kongre,
çalıştay, kurs, sergi, şölen ve festival gibi benzeri bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki Yörük kültürü ile ilgili çalışma yapan benzeri kamu
kurum ve kuruluşları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, enstitüler, sivil toplum kuruluşları ile
iş birliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, akademisyen ve araştırmacılar ile
Yörük kültürü ile ilgili çalışma yapan ve/veya yapmak isteyen araştırmacı ve akademisyenlerle
iş birliği yaparak bu konudaki çalışmaların gerçekleştirilmesi ve yayına dönüştürülme sürecinde
aktif rol oynamak.

e) Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve
yabancı araştırmacılara, Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal alanda
destek sağlamak.

f) Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili yurt içi ve yurt dışında kitap, tez, makale ve
benzeri şekilde yapılan çalışmaları bir araya getirerek Üniversite bünyesinde bir arşiv-kütüp-
hane oluşturmak.

g) Yörük kültürünü her yönüyle kayıt altına almak, korumak, geliştirmek ve yeni ne-
sillere aktarıp yaşatma amacı doğrultusunda, Yörük topluluklarının sorunları başta olmak üzere,
her türlü toplumsal sorunları inceleyen araştırmalar ile kültürel derleme ve araştırmaları da ya-
yınlamak amacıyla periyodik akademik dergi yayınlamak.

ğ) Bölgedeki konargöçer Yörüklerin izlerini sürmek, göç yollarını tespit etmek.
h) Dünyada ve ülkemizde Yörük kültürü ile geçmişte ve günümüzde yaşayan benzer

diğer kültürlerin araştırmasını yapmak, ortak yönlerini ve farklılıklarını belirlemek.
ı) Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili fotoğraf, film, video ve diaları arşivlemek;

planlar, kesitler, gravür ve fotoğraflar eşliğinde tarihi dokümanlar da dikkate alınarak yayına
hazırlamak, bilim dünyasının ve turizm sektörünün bilgisine sunmak.
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i) Geleneksel Yörük kültür ürünlerinin ve el sanatlarının araştırılmasına zemin hazırla-
yıp, onları korumak ve yaşatmak için gerekli her türlü altyapı ve imkânları hazırlamak.

j) Yörük toplulukları ve kültürü ile ilgili olarak belgesel film, roman, tiyatro ve benzeri
şekilde hazırlanacak her türlü bilimsel ve sanatsal çalışmaları desteklemek ve Yörük kültürü
konusunda hazırlanacak projelerde bilimsel danışmanlık yapmak.

k) Üniversite bünyesindeki bölümlerde, lisans ve lisansüstü düzeyinde, Yörük toplu-
lukları ve kültürü ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek, çalışma yapan lisans,
yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere bilimsel ve teknik alanda destek sağlamak,
çalışmaları neticesinde meydana getirilen bilimsel eserleri yayımlamak.

l) Yerleşik hayata geçen Yörüklerin yaşamlarında meydana gelen değişimleri ve değiş-
meyen kültürel ögelerini tespit etmek.

m) Yurt içi ve yurt dışında yaşayan konargöçer Türk toplulukları hakkında yeraltı ve
yerüstü yüzey araştırmaları yapmak, arkeolojik araştırmalar için ilgili birimler ile iş birliğinde
bulunarak yasal izinler çerçevesinde kazılar gerçekleştirmek.

n) Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun olan diğer çalışmaları gerçek-
leştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin Yörükler ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş öğ-

retim elemanları ile eğitim, sosyoloji, halk edebiyatı, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında
görev yapan ve Merkezin faaliyet konularında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan
öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi
dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ara-
sından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdürün görevlendirdiği müdür
yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona
erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkan-

lık etmek.
c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.
d) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve

benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak.
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f) Yönetim Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak top-
lantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara baş-
kanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının
Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

g) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin
düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ğ) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü
uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Rektörlüğe öneride bulun-
mak.

h) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını
gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

ı) Ulusal ve uluslararası alanda benzer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.
i) Merkezin sürekli olarak gelişmesini sağlayacak gerekli tedbirleri almak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim

Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önereceği, Yö-
rükler ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş öğretim elemanları ile eğitim, sosyoloji, halk ede-
biyatı, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında görev yapan ve Merkezin faaliyet konularında
Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından
görevlendirilir. Süresi dolmadan ayrılanların ya da altı aydan uzun süre Üniversite dışında gö-
revlendirilenlerin yerine, bu süreyi doldurmak üzere yeniden görevlendirme yapılır. Görevlen-
dirilen üye önceki üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez salt ço-
ğunlukla toplanır, ayrıca Müdür tarafından gerek duyulan durumlarda çoğunluk sağlanarak
toplanır. Kararlar oyçokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel ve kültürel çalışma gruplarını kurmak.
ç) Araştırma ve uygulama projelerini, eğitim programlarını planlamak ve değerlendir-

mek.
d) Çeşitli kişi ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği esaslarını belirlemek.
e) Merkezde görevlendirilecek akademik personelin seçimini yapmak.
f) Yörüklere veya Yörük kültürüne üstün hizmet vermiş kimselere ödüller vererek bu

alandaki çalışmaları ve çalışanları özendirmek.
g) Merkezin faaliyet alanlarına giren diğer konularda karar vermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin pay-

daşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden
Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:
a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına kat-

kı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca se-
çilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en
fazla 15 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona
eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir. Görev süresi dolan üye/üyeler tekrar seçile-
bilir.
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b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına
doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin
çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzman-
larını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının Danışma Kurulundaki
temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir.
Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili
olan en fazla 15 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç
yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir
defa, gerekli durumlarda daha fazla toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aran-
maz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların
eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması du-
rumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma
Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağ-

lamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
(2) Danışma Kurulu üyeleri her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai

bitimine kadar, kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve
bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor ha-
linde Yönetim Kuruluna sunarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından
karşılanır.

(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı mad-
desinin on birinci fıkrasına göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 15 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç

ve gereç ihtiyacı Rektör tarafından karşılanır.
(2) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekip-

man ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2015 tarihli ve 29526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazios-
manpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı
“Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-
netmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile 2 nci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin” ibareleri “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,
d) Rektör: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
ifade eder.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının

işbirliğiyle kadın çalışmaları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak,
araştırma sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak ve kadın çalışmaları konusunda duyarlı,
bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak,
kadın çalışmalarına toplumsal duyarlılık kazandırmak için stratejiler geliştirip uygulamaktır.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Eğitim, kültür, sağlık, ekonomi ve siyaset alanlarında öncelikle ülkemizde ve yurt

dışında yaşayan kadın yurttaşlarımız olmak üzere kadınların çeşitli sorunlarına ilişkin araştır-
malar yapmak, sosyal bilimlerin yeni yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp çeşitli araştırma pro-
jelerine yardımcı olmak. 

b) İnsan hakları ilkelerine uygun şekilde kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırıl-
masını, geliştirilmesini ve bu alanda yurt çapında eğitimi sağlayacak olanakları araştırmak.

c) Lisansüstü öğrencilerin, Merkezin amacına uygun düşen eğitim ve öğretimlerine yar-
dımcı olmak, toplumsal sorunların çözümünde katkısı olacak uygulamalı çalışmalara olanak
sağlamak.

ç) Üniversite öğrencilerini Merkezin konusu ile ilgili olarak ülke gereksinimleri doğ-
rultusunda araştırmalara yöneltmek, araştırma yöntemleri konusunda eğitilmelerini ve araştırma
yapmalarını sağlamak.
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d) Merkezin amaçları arasında belirtilen konularda dergi, broşür, kitaplar yayımlamak,

sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemek, bir kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak. 

e) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki persone-

linin eğitimi için kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel

toplantılar düzenlemek, bu amaçla düzenlenen çalışmalara katkı sağlamak. 

f) İlgili mevzuat doğrultusunda yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve

bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak.

g) Kadınların eğitimi konusunda diğer akademik kurumlar, ilgili bakanlıklar, resmi ku-

rumlar, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

ğ) Her türlü araçtan yararlanarak toplumda kadına ilişkin yerleşmiş yanlış bilgi ve ka-

nıları düzeltmeye çalışmak.

h) Sosyal destek sağlamak.

ı) Kadınların ve kız çocuklarının, yaşamın tüm alanlarında karşılaşabilecekleri temel

sorunların erken dönemde tespit edilmesi, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik etkin araştırmalar

yapmak ve bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.

i) Kadın ve ailenin dünyada ve ülkemizdeki sosyal, ekonomik, teknolojik alanlardaki

kapasitesini ve becerilerini geliştirici faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

j) Toplumsal yapıda kadın hakları ve sorunları konusunda farkındalık yaratarak kadın-

ların yaşamın her alanında karşılaştığı sorun ve engellemelerin azaltılmasını sağlamak ve ka-

dınların hak ettiği sevgi, saygı, hoşgörü ve destek kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak

faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

k) Dünyada ve ülkemizde kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı hak ihlalleri, cin-

siyet ayrımcılığı, her türlü şiddet, istismar ve ihmal, yıldırma, taciz ve ifade özgürlüğü kısıtla-

ması gibi sorunların araştırılması, bu sorunlara çözümler geliştirilmesi ve durumlarının iyileş-

tirilmesi için bilimsel çalışmalar ve etkinlikler yapmak, dergiler, kitaplar, raporlar ve istatistiki

veriler yayınlamak, eğitimler vermek, kurslar açmak, yurt içi ve yurt dışından üniversiteler,

kamu ve özel kurumlar, iş dünyası, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yap-

mak.

l) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun

diğer faaliyetleri yapmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Rektörü yürütür.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/11/2015 29526
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanacak
tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2/5/2019 tarihli ve 1021 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hak-
kında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,
c) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak

üzere Bakanlıkça düzenlenen elektronik belgeyi,
ifade eder.
Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı

MADDE 4 – (1) Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar uyarınca 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’lerinde sınıflandırılan
yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında açılan 100.000 ton miktarındaki tarife kontenjanının dağı-
tımı, 25/12/2018 tarihli ve 497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Yağlık Ay-
çiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” çerçevesinde ithal
lisansı düzenlenen sanayici firmalara, bu Tebliğin yayımı tarihindeki (bu tarih dahil) ithal lisansı
kullanım oranları dikkate alınarak yapılır. Kullanım oranlarının tespitinde Bakanlığın İthal Li-
sanları Sistemindeki kayıtlar esas alınır.

(2) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, bu Tebliğin yayımı tarihinden iti-
baren 5 iş günü içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler”
bağlantısı altında bulunan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerek-
mektedir.

(3) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına
başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçeve-
sinde yapılır.

(4) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen
“İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Gi-
rişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0954-İthal Lisansı (Tarım-Otonom)”, Tebliğ/Karar
olarak da bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup tam ve eksiksiz bir
şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması su-
retiyle başvuru tamamlanır.
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(5) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-
meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Gerekli görülmesi halinde, elektronik
ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave veya açıklayıcı bilgi ve belge istenebilir.

(6) Başvuru süresi içerisinde yapılmayan veya birinci fıkrada belirtilen nitelikte olma-
yan firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

İthal lisansı düzenlenmesi
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı

tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenir ve başvuru
formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça elektronik ortamda (Tek
Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine
ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta ad-
resinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

İthal lisansı kullanımı
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları,

30/6/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olup bu süre uzatılmaz.
(2) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı

gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Bu Tebliğ kapsamında ithal
edilecek maddelere ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde
tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal
lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler
uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(4) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından
yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(5) Bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında yapılan bildirimde yer alan belge numarası
ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve
“Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Yaptırım
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belge-

lerde tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının, yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin,
ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen
diğer hususlara aykırı davranıldığının tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal
edilir.

Diğer mevzuat hükümleri
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.
Yetki
MADDE 9 – (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin

ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada or-
taya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                  3 Mayıs 2019 – Sayı : 30763



KURUL KARARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İHALE İLANI 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Yarımca Köseköy arası Konvansiyonel hat katener tesisleri yapım işi için, 5 kalem bakır 

malzemelerin temini işi, Açık ihale Usulü ihale edilecektir 

İhale Kayıt No: 2019/203306 

1-İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü  

  Haydarpaşa/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Yarımca Köseköy arası Konvansiyonel hat katener 

tesisleri yapım işi için, ihtiyaç listesinde cinsi ve miktarı yazılı, 5 kalem bakır malzemelerin 

temini işi, 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 24.05.2019 tarih 

saat: 14:30’da yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 24.05.2019 tarih ve saat: 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 

Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman  

Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4001/1-1 
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İHALE İLANI 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrika temiz su havuzu ve muhtelif havuzların, fabrika içi ve etrafı açık - kapalı gider 

kanallarının, Brükner dış cep ve çevre temizliğinin yapılması hizmet alımı açık ihale usulü ile 

götürü bedel ihale edilecektir. 

İhale kayıt no  

1-İdarenin 

:  2019/204460 

 

a) Adresi :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

   Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası :  0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32 

2-İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  :  Fabrika temiz su ihtiyacını karşılayan havuzun ve 

muhtelif havuzların temizliğinin yapılması, fabrika 

sahasında muhtelif yerlerdeki kısmen açık, kısmen 

kapalı gider kanallarının (1000 metre) temizliğinin 

yapılması, fabrika içerisinde muhtelif yerlerdeki kısmen 

açık kısmen kapalı kanalların (kireç ocağı PKF filtre 

altı, küspe boşaltma etrafı (300 metre),  Brükner havuzu 

dış cep ve çevre temizliğinin, ayrıca muhtelif temizlik 

işlerinin yapılması işidir.  

b)Yapılacağı yer  : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası   

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer  : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati :  15.05.2019 Çarşamba günü saat 14:30 

 

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 

ve TL 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası)  karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3978/1-1 
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XL POŞET DOSYA ( PP 90 GR./M² -KLASÖRE TAKILABİLEN) 

YAPTIRILACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı XL Poşet Dosyalar (pp 90 gr./m² -Klasöre takılabilen) 

teknik şartname ve numunesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasada yaptırılacaktır. 
 

CİNSİ EBADI MİKTARI 

NEYE GÖRE SON TEKLİF

ALINACAĞI

VERME 

TARİHİ 

Poşet Dosya pp 90 gr./m² En : 235+2 mm. 18.531.000 Ad. 
Teknik ve 

Ticari 
14.05.2019 

(XL-Klasöre takılabilen) Boy :305+2 mm. Şartname 

Poşet Dosya pp 90 gr./m² En : 235+2 mm. 18.906.000 Ad. 
Teknik ve 

Ticari 
14.05.2019 

(XL-Klasöre takılabilen) Boy :305+2 mm. Şartname 

Poşet Dosya pp 90 gr./m² En : 235+2 mm. 17.364.000 Ad. 
Teknik ve 

Ticari 
14.05.2019 

(XL-Klasöre takılabilen) Boy :305+2 mm. Şartname 

Poşet Dosya pp 90 gr./m² En : 235+2 mm. 15.450.000 Ad. 
Teknik ve 

Ticari 
14.05.2019 

(XL-Klasöre takılabilen) Boy :305+2 mm. Şartname 

Poşet Dosya pp 90 gr./m² En : 235+2 mm. 9.636.000 Ad. 
Teknik ve 

Ticari 
14.05.2019 

(XL-Klasöre takılabilen) Boy :305+2 mm. Şartname 

TOPLAM: 79.887.000 Ad. 
 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü Satınalma Şefliğinde ve 

Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname 

bedelini (140,00TL) Ofis veznelerinden birine veya İşletmenin banka hesaplarından birisine 

yatırmaları zorunludur.  



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 3 Mayıs 2019 – Sayı : 30763 

 

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 şartnamesi ile Ofis 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, 14/05/2019 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme 

Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 

Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 

yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu XL Poşet Dosyaların (pp 90 gr./m² -Klasöre takılabilen) tamamı 

için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. En uygun fiyat, toplam teklif 

fiyatı esas alınacak olup, devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri de bu toplam tutar 

üzerinden olacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, İşletme ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 4022/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: 

Madde 1- İhalenin Konusu:  Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 3 (üç) adet 

akaryakıt istasyonu alanı arsasının  satış ihalesidir. 

 

S MAH. Ada Par Alanı m2 Niteliği Muh. Bed. 

TL. 

Geç. Tem. 

TL 

İhale Tarihi İhale 

Saati 

1 
Pervane 

Mah. 
10180 1 875,00 Konut Alanı 2.800.000,00 84.000,00 18.06.2019 15,05 

2 
Ziyagökalp 

Mah 
7744 1 750,00 Konut Alanı 2.800.000,00 84.000,00 18.06.2019 15,10 

3 
Yenidoğan 

Mah. 
7711 1 2.010,00 

Konut + Ticaret 

Alanı 
4.500.000,00 135.000,00 18.06.2019 15,15 

 

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi:  Söz konusu 

taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Kocasinan 

Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye 

iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 18.06.2019 SALI 

günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve 

telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapılacaktır. 

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale 

dosya bedeli   1.000,00-TL (Bin Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 

Gelir Şefliğinden temin edilebilir 

Madde 5- Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: 

Yukarıdaki tabloda muhammen bedel belirtilmiştir.  İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, 

ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 

3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, 

Ziraat Bankası Gevher Nesibe Şubesi, ( TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239 ) İban numaralı 

Belediyemiz hesabına, dekontta  taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtmek şartı ile 

yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda taşınmazın ada ve 

parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı 

olacaktır. 

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde İhale bedelinin 

% 25’i, Vergiler, İlan bedeli ( Televizyon, Gazete, Billboard, vb.) gibi masraflar, alıcıya ait olup 

peşin ödenecektir. Kalan tutar ise 15 (on beş) eşit taksit halinde ödenecektir. İhale bedelinin 

tamamının peşin ödenmesi durumunda, İhale bedeli üzerinden %5 indirim uygulanacaktır. 
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Taksitli ödeme durumunda kalan taksitlerin tamamı tek seferde peşin olarak ödenirse peşin 

ödenecek miktar üzerinden %5 indirim uygulanır. İndirim oranı Muhammen bedelin altına 

düşemez, böyle bir durumda Muhammen bedel üzerinden peşin ödeme kabul edilecektir.  

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 

7.1-) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;  

7.1.1-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı), 

7.1.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı), 

7.1.3-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 

7.1.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden 

alınacaktır), 

7.1.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 

7.1.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına 

yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, 

Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır. 

7.1.7-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 

dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza 

edilmesi gerekmektedir, 

7.1.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır), 

7.1.9-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü 

belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi 

olması gerekmektedir.  

Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme 

edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir. 

7.2-) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;  

7.2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 

7.2.2-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden 

alınacaktır), 

7.2.3-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 

7.2.4-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına 

yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, 

Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır. 

7.2.5-) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı), 

7.2.6-) Şirket (Tüzel kişilik)  hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye 

katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir 

noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname.  

7.2.7-) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden 

alınacaktır), 
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7.2.8-) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini 

gösterir genel kurul kararı (Aslı), 

7.2.9-) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi 

belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (Aslı)   

7.2.10-) Dernek, birlik, vakıf, vb.’ nin faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan 

alınmış olan belge (Asılları), 

7.2.11-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 

dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden yada yetkili vekili 

tarafından imza edilmesi gerekmektedir, 

7.2.12-)Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü 

belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi 

olması gerekmektedir.  

Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme 

edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir. 

7.3-) Ortak Girişim Olması Halinde;   

7.3.1-) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde 

belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, 

aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.  

7.3.2-) 2018 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir,  Noter 

tasdikli ortaklık sözleşmesi (Aslı), 

Madde 8- Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler: 

8.1-) İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;  2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre 

hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup 

kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi 

yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

8.2-) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir;  

8.2.1-) Teklif mektubunu içeren İç zarf, 

8.2.2-) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler 

ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.) , yukarıda (7.1) , (7.2) ve (7.3) bentlerinde, 

gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna 

göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı.   

Madde 9- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale 

şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 3906/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNRALLİ SU ARAMA ve İŞLETME RUHSAT 

SAHALARI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1- İhale Konusu; 

İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı ile şartnamesinde paftası ve koordinatları 

verilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme sahaları 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi 1 inci fıkrası (c) bendi ve 

Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci 

Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

 

2-İhale edilecek sahalar; 

2.1-Ayaş İlçesi sınırlarında 861,42 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su 

işletme sahası; 

a) Muhammen bedeli: 50.000 TL 

b) Geçici teminatı: 1.500 TL 

c) İhale tarihi:14.05.2019 Saat:09:00 

 

2.2- Kazan İlçesi Uçarı Mahallesi sınırlarında 4900 hektarlık doğal mineralli su işletme 

sahası; 

a) Muhammen bedeli: 50.000 TL 

b) Geçici teminatı: 1.500 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:09:30 

 

2.3- Kızılcahamam İlçesi Gümele Mahallesi sınırlarında 4955,75 hektarlık jeotermal 

kaynak işletme sahası; 

a) Muhammen bedeli: 50.000 TL 

b) Geçici teminatı: 1.500 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:10:00 

 

2.4- Yenimahalle İlçesi Şehitali Mahallesi sınırlarında 2210 hektarlık jeotermal kaynak 

işletme sahası; 

a) Muhammen bedeli: 50.000 TL 

b) Geçici teminatı: 1.500 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:10:30 

 

2.5- Ayaş İlçesi sınırlarında 577,09 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi:14.05.2019 Saat:11:00 



3 Mayıs 2019 – Sayı : 30763 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

2.6- Ayaş İlçesi Başbereket Mahallesi sınırlarında 3378,13 hektar jeotermal kaynak arama 

sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi:14.05.2019 Saat:11:10 

 

2.7- Ayaş İlçesi Başbereket Mahallesi sınırlarında 1592,67 hektarlık jeotermal kaynak 

arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c)  İhale tarihi:14.05.2019 Saat:11:20 

 

2.8- Ayaş İlçesi Pınaryaka Mahallesi sınırlarında 4996,93 hektarlık jeotermal kaynak 

arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 40.000 TL 

b) Geçici teminatı: 1.200 TL 

c)  İhale tarihi:14.05.2019 Saat:11:30 

 

2.9- Altındağ İlçesi Anafartalar Mahallesi sınırlarında 2189,14 hektarlık jeotermal kaynak 

arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı:600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:11:40 

 

2.10-  Altındağ İlçesi Karapürçek Mahallesi sınırlarında 2400 hektarlık jeotermal kaynak 

arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:11:50 

 

2.11- Çubuk İlçesi Gümüşyayla Mahallesi sınırlarında 3773,21 hektarlık jeotermal kaynak 

arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:13:00 

 

2.12- Çubuk İlçesi Hacılar Mahallesi sınırlarında 2999,74 hektarlık doğal mineralli su 

arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:13:10 
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2.13- Çubuk İlçesi Melikşah Mahallesi sınırlarında 1518,85 hektarlık jeotermal kaynak 

arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:13:20 

 

2.14- Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi sınırlarında 1500 hektarlık jeotermal kaynak 

arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:13:30 

 

2.15- Gölbaşı İlçesi sınırlarında 3400,13 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:13:40 

 

2.16- Haymana İlçesi sınırlarında 4326,49 hektarlık doğal mineralli su arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:13:50 

 

2.17-  Kazan İlçesi sınırlarında 1742,43 hektarlık doğal mineralli su arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:14:00 

 

2.18- Kazan İlçesi Kışlaköy Mahallesi sınırlarında 758,82 hektarlık jeotermal kaynak 

arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:14:10 

 

2.19- Keçiören İlçesi Saray-Cumhuriyet Mahalleleri sınırlarında 1924,00 hektarlık 

jeotermal kaynak arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:14:20 

 

2.20- Kızılcahamam İlçesi Merkez sınırlarında 833,21 hektarlık jeotermal kaynak arama 

sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 
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b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:14:30 

 

2.21- Kızılcahamam İlçesi Yukarıkese Mahallesi sınırlarında 4800 hektarlık jeotermal 

kaynak ve doğal mineralli su arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:14:40 

 

2.22- Kızılcahamam İlçesi Karacaören Mahallesi sınırlarında 3855,80 hektarlık jeotermal 

kaynak arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:14:50 

 

2.23- Polatlı İlçesi Sarıoba Mahallesi sınırlarında 2100 hektarlık jeotermal kaynak arama 

sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:15:00 

 

2.24- Sincan İlçesi Yenipeçenek Mahallesi sınırlarında 1834,61 hektarlık jeotermal 

kaynak arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:15:10 

 

2.25- Sincan İlçesi Erkeksu Mahallesi sınırlarında 3637,87 hektarlık jeotermal kaynak 

arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:15:20 

 

2.26- Şereflikoçhisar İlçesi Muhlisobası Mahallesi sınırlarında 1600 hektarlık doğal 

mineralli su arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:15:30 

 

2.27- Şereflikoçhisar İlçesi Kaçarlı Mahallesi sınırlarında 2999,98 hektarlık doğal 

mineralli su arama sahası; 

a) Muhammen bedeli: 20.000 TL 

b) Geçici teminatı: 600 TL 

c) İhale tarihi: 14.05.2019 Saat:15:40 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 3 Mayıs 2019 – Sayı : 30763 

 

3 –İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ: 

3.1 Şartname temini: Şartname, Varlık Mahallesi Tazminat Caddesi No:67 /B Blok-

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden 100 TL karşılığında 

temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Ankara Defterdarlığı 

Muhasebe Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR 25 0001 0017 4500 0010 

0064 89 No’lu hesaba yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin yapılacağı yer:  İhale, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67 

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ihale odasında yapılacaktır. 

3.3.Tekliflerin verileceği yer; Varlık Mah. Tazminat Caddesi No:67 /B Blok-

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ihale komisyon 

başkanlığına verilecektir. 

4-İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 

4.1 Gerçek kişi istekliler için; 

a- Adres beyannamesi, 

b- T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, 

c- Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2 Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için; 

a- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2019 

yılında alınmış Oda kayıt belgesi  

b- Noter tasdikli imza sirküleri 

c- Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,  

d-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik 

eden belgeler,  

e- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi. 

f- Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

4.3 Ortak Belgeler; 

a- İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi’nde bulunan TR56 0001 0006 8369 

3827 0750 05 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu, 

b-) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi, 

c- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu, 

d- Vergi borcu olmadığına dair belgenin olması gerekmektedir. 

5- Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 4004/1-1 
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KUMANDA MASASI SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/207032 
1- İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2- İhale konusu işin niteliği, 
    türü ve miktarı : 4 kalem kumanda masası teknik şartname ve resimlere 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 16.05.2019 - Saat 11:00 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
16.05.2019 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır./ 

6- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 4048/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
29.04.2019 tarihli ve 30759 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Diş 

Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’na 1 (bir) kişilik Profesör 
alınacağı şeklindeki ilanımız sehven yanlış çıkmıştır. İlanımız Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş 
ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı olarak tekzib edilmiştir.  

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 4076/1-1 
—— • —— 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin Dil ve Konuşma Terapisi bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf 
Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre 
asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları 
süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan 
Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge 
olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak 
iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde 
yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen 
yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) 
ulaşılabilir. 

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı Özel Şartlar

Kadro
Sayısı

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Dil ve Konuşma 
Terapisi Doçent 

KBB alanında 
uzmanlık derecesine 

sahip olmak.
1 

 3983/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 3 Mayıs 2019 – Sayı : 30763 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
CAMİ TASARIMI FİKİR YARIŞMASI SONUÇLARI 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası A. Ş. Tarafından düzenlenen Cami 
Tasarımı Fikir Yarışması; danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile raportör ve raportör 
yardımcılarının katılımıyla yapılan jüri değerlendirme toplantısı sonucunda jüri tarafından ödül 
almaya hak kazanan projelerin listesi aşağıdaki gibidir. 

1. KATEGORİ (200 KİŞİLİK CAMİ) 
1.lik Ödülü 
1 (A) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz:13061) 
Emrah Bal (Mimar, MSGSÜ) 
İbrahim BAL (Mimar, Anadolu Üniversitesi) 
Yardımcılar: 
Abdülsamed TANKIZ (Öğrenci) 
Ufuk ŞENCANLI (Öğrenci) 
Ufuk GÜNDAĞ (Öğrenci) 
Danışmanlar: 
Ezel Yağmur ÇEBİ OKUMUŞ (Y.Mimar-Peyzaj Mimarı) 
Cemil Hamdi OKUMUŞ (Peyzaj Mimarı) 
 
2.lik Ödülü 
77 (A) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz:18927) 
Celâleddin Hacıbey ÇELİK (Mimar, MSGSÜ) 
Fatıma HUT (Mimar, Şam Üniversitesi) 
Selcen Çelik (Mimar, MSGSÜ) 
Yardımcılar: 
Reşad ÇOBAN 
Melisa BOZTEPE 
Şeyma BÜYÜKKOÇAK 
 
3.lük Ödülü 
103 (A) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz:63741) 
Esra AYDOĞAN MOZA (Mimar, Gazi Üniversitesi) 
Yardımcılar: 
Damla TARMAN (Mimar) 
Ayşe KARAHASANOĞLU (Mimar) 
Merve TUYGAR (Mimar) 
 
Mansiyonlar 
74 (A) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz:28540) 
Talha HAKSEVER (Mimar, MSGSÜ) 
Beyza YAZICI (Mimar, Selçuk Üniversitesi) 
Hilal GÜNEŞ (Mimar, Beykent Üniversitesi) 
Fatma ÖZTÜRK (Mimar, MSGSÜ) 
Çisel Ezgi KARAKOYUN (Mimar, İTÜ) 
Durukan DEVRİM (Mimar, İstanbul Kültür Üniversitesi) 
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83 (A) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz:72619) 
İbrahim Hakkı YİĞİT (Mimar, YTÜ) 
Bekir Sami ATEŞÇİ (Mimar, MSGSÜ) 
Osman BALAK (Tekniker, Trakya Üniversitesi) 
Şeyma BİLBEY (Mimar, Viyana Teknik Üniversitesi) 
Numan Ebubekir YÜKSEL (Mimar, Necmettin Erbakan Üniversitesi) 
Recep SİR (Mimar, Kocaeli Üniversitesi) 
Mustafa ÖNCÜ (Mimar, Trakya Üniversitesi) 
Esra GÖKBEL (Mimar, İTÜ) 
Esma KİŞMİROĞLU (Y. Mimar, YTÜ) 
Abdullah Musab KEPENEK (Mimar, Uludağ Üniversitesi) 
Mehmet ASHİ (Mimar, MSGSÜ) 
Samet LÜLECİOĞLU (Restoratör, İstanbul Aydın Üniversitesi) 
Melek NALDEMİRCİ KAYA (İç Mimar, MSGSÜ) 
Elif ALKAN (Mimari Yapı Ressamı, Bülent Ecevit Üniversitesi) 
 
120 (A) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz: 81407) 
Mustafa MUMCU (Mimar, Yaşar Üniversitesi) 
Cansu ARCAN MUMCU (Mimar, Dokuz Eylül Üniversitesi) 
Yardımcılar: 
Mehmet DİKİCİ (Öğrenci) 
Meryem YİYEN (Öğrenci) 
Haşim ATMACA (Öğrenci) 
 
Satınalma 
28 (A) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz: 36910) 
İlker İĞDELİ (Mimar, Anadolu Üniversitesi) 
Yardımcılar: 
Tuğçe SERT (Mimar) 
Zehra YEĞİN (Mimar) 
Oğuzhan KARACAN (Mimar) 
Aybike CAN (Öğrenci) 
Batuhan PAVLENKO (Öğrenci) 
 
179 (A) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz: 92681) 
Abdullah ATEŞ (Mimar, MSGSÜ) 
Şeyma KÖSE ATEŞ (Mimar, MSGSÜ) 
Yardımcılar: 
Ahmet ÇAKMAK (Mimar) 
Mert BÜYÜKBAKIR (Mimar) 
Sinem TÜRKMEN (Öğrenci) 
 
2. KATEGORİ (1000 KİŞİLİK CAMİ) 
1.lik Ödülü 
105 (B) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz: 47251) 
Bünyamin ATAN (Mimar, Anadolu Üniversitesi) 
Yardımcı: 
Oğuzhan YILMAZ (İç Mimar) 
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2.lik Ödülü 
56 (B) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz: 12401) 
Fırat DOĞAN (Mimar, İTÜ) 
Burcu KIRCAN DOĞAN (Y. Mimar, ODTÜ) 
 
3.lük Ödülü 
61 (B) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz: 25173) 
Ahmet YILMAZ (Mimar, YTÜ) 
Bekir Sami ATEŞÇİ (Mimar, MSGSÜ) 
Osman BALAK (Tekniker, Trakya Üniversitesi) 
Şeyma BİLBEY (Mimar, Viyana Teknik Üniversitesi) 
Numan Ebubekir YÜKSEL (Mimar, Necmettin Erbakan Üniversitesi) 
Recep SİR (Mimar, Kocaeli Üniversitesi) 
Mustafa ÖNCÜ (Mimar, Trakya Üniversitesi) 
Esra GÖKBEL (Mimar, İTÜ) 
Esma KİŞMİROĞLU (Y. Mimar, YTÜ) 
Abdullah Musab KEPENEK (Mimar, Uludağ Üniversitesi) 
Mehmet ASHİ (Mimar, MSGSÜ) 
Samet LÜLECİOĞLU (Restoratör, İstanbul Aydın Üniversitesi) 
Melek NALDEMİRCİ KAYA (İç Mimar, MSGSÜ) 
Elif ALKAN (Mimari Yapı Ressamı, Bülent Ecevit Üniversitesi) 
 
Mansiyonlar 
1 (B) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz: 79083) 
Cihan SEVİNDİK (Mimar, Dokuz Eylül Üniversitesi) 
Senem MÜŞTAK (Y. Mimar, Gazi Üniversitesi) 
Yardımcılar: 
Ezgi ATALAYIN (Mimar) 
Fatıma SAK (Mimar) 
Cansu KILIÇ (Mimar) 
 
6 (B) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz: 03519) 
Murat DEMİRCAN (Mimar, Saraybosna Üniversitesi) 
Şeyma ALKAN (Mimar, Saraybosna Üniversitesi) 
Asiye AKTAŞ (Mimar, Saraybosna Üniversitesi) 
 
81 (B) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz: 75614) 
Şeyma KÖSE ATEŞ (Mimar, MSGSÜ) 
Abdullah ATEŞ (Mimar, MSGSÜ) 
Yardımcılar: 
Ahmet ÇAKMAK (Mimar) 
Mert BÜYÜKBAKIR (Mimar) 
 
Satınalma 
21 (B) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz: 61797) 
Neşe DOKUZER (Mimar, YTÜ) 
 
75 (B) Sıra No’lu Proje Sahibi (Rumuz: 19767) 
Kamil KAPTAN (Mimar, YTÜ) 
Begüm YALÇIN (Mimar, Beykent Üniversitesi) 3951/1-1 
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Balıkesir Toplu Taşıma Anonim Şirketinden: 

 
 3985/1-1 
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İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 4002/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 4057/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 
 4058/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 
 4059/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 
 4060/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 4061/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 4062/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 4063/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 4064/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 4065/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 
 4066/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 4079/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 4080/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 4081/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 4082/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 4083/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 4084/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 4085/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 4086/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 4087/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 4088/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 4089/1-1 
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru 

süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, doçent kadroları için başvuru 

dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlüğe, doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru dosyaları 

4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir.  

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak 

müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
 

Birimi Bölümü 

Anabilim Dalı/ 

Programı Unvanı Adedi Açıklamalar 

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Profesör 1 

Genel sosyoloji ve eğitim 

sosyolojisi alanında çalışmaları 

olmak 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Coğrafya Fiziki Coğrafya Profesör 1 

Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan 

algılama, bitki biyoçeşitliliği ve 

ekoloji konularında çalışmış olmak

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk 

Medeni Usül ve 

İcra İflas 

Hukuku 

Profesör 1 

Alternatif uyuşmazlık çözümleri 

ve tahkim konusunda çalışmaları 

olmak 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme 

Yönetim ve 

Organizasyon 
Profesör 1 

Örgütsel davranış alanında 

çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 
Profesör 1 

Tüberküloz ilaç direnci 

konusunda çalışmaları olmak ve 

SCI kapsamındaki mikrobiyoloji 

dergilerinde en az 2 orijinal 

araştırma makalesi olmak 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Farmakoloji 
Profesör 1 

SCI kapsamındaki farmakoloji 

dergilerinde en az 2 orijinal 

araştırma makalesi olmak 

Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal Bilimler 

Eğitimi 

Türkçe Eğitimi Doçent 1 

Doçentliğini Türk Dili ve 

Edebiyatı Eğitimi alanında almış 

olmak ve Eski Türk Edebiyatı 

alanında çalışmaları olmak 

Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal Bilimler 

Eğitimi 

Türkçe Eğitimi Doçent 1 
Sözlük bilimi üzerine çalışmaları 

olmak 

Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal Bilimler 

Eğitimi 

Türkçe Eğitimi Doçent 1 

Türkçe Eğitimi alanında doçent 

olmak ve en az 2 adet SSCI 

indeksinde taranan yayını olmak 
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Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Eski Türk 

Edebiyatı 
Doçent 1 

Klasik Türk Edebiyatı mesnevileri 

ve metin şerhi alanında çalışmaları

bulunmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Anesteziyoloji 

ve Reanimasyon 
Doçent 1 

Kuru iğneleme tedavisi eğitimi 

almış olmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Doçent 1  

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 

Spor 

Yöneticiliği 

Spor Yönetim 

Bilimleri 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Sporda toplumsal cinsiyet 

alanında çalışmaları olmak 

Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu 

Spor 

Yöneticiliği 

Spor Yönetim 

Bilimleri 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Engelli spor tesislerinin yeterlilik 

düzeyleri alanında çalışmaları 

olmak 

Eğitim Fakültesi 
Yabancı Diller 

Eğitimi 

İngiliz Dili 

Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim 

Dalında doktora yapmış ve 

Gösterge bilim alanında çalışmaları

olmak 

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 
Okul Öncesi 

Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Okul öncesi eğitimi alanında 

doktora yapmış olmak 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Lisansüstü eğitimi psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik alanında 

olmak ve üstün yetenekliler 

alanında çalışmaları olmak 

Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve 

Sosyal Bilimler 

Eğitimi 

Türkçe Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Yeni Türk Edebiyatı alanında 

doktora yapmış olmak ve Türk 

romanı ve Türkçe Eğitimi üzerine 

çalışmaları bulunmak 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Eski Türk Dili 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Oğuz grubu Türk lehçeleri ve 

şiveleri alanında çalışma yapmış 

olmak 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Bilimleri 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Bilişim sistemleri alanında 

doktora yapmış olmak ve mobil 

bulut bilişimi alanında çalışmaları 

olmak 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği 

Mekatronik 

Mühendisliği 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Web nesneleri ağ mimarisi ve 

uygulamaları alanında çalışmaları 

olmak 

Tokat Sosyal 

Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 

Muhasebe ve 

Vergi 

Muhasebe ve 

Vergi 

Uygulamaları 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
İç denetim ve hile denetimi 

konularında çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Çocuk Cerrahisi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1  
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Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Göz Hastalıkları 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Diyabetik retinopati ve ROP 

üzerine çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kadın 

Hastalıkları ve 

Doğum 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Stres üriner inkontinans üzerine 

çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Üroloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Oksitosinin androloji alanında 

kullanımı üzerine çalışmaları 

olmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Tıbbi Patoloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Adli patoloji alanında çalışmaları 

olmak 

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kulak Burun 

Boğaz 

Hastalıkları 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Melatonin ve selenyumun koku 

yolları üzerine etkisi üzerine 

çaışmaları olmak 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Radyoloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Türk Nöroradyoloji Derneği 

yeterlilik belgesine sahip olmak 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Umblikal arter kan gazı 

parametrelerinin klinikte kullanımı

üzerine çalışmaları olmak 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 
Kardiyoloji 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1  

 

 4029/1/1-1 

—— • —— 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda unvanı, nitelikleri ve 

sayısı belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır. 
 

Duyuru Başlama Tarihi : 03 Mayıs 2019 

Son Başvuru Tarihi : 17 Mayıs 2019 

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi : 22 Mayıs 2019 

Giriş Sınav Tarihi : 27 Mayıs 2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 28 Mayıs 2019 
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İlan No Birimi Bölümü 

Anabilim Dalı/ 

Programı Unvanı Der. Adedi İlan Özel Şartı 

Başvuru 

Yeri/ 

Başvuru 

Adresi 

2019301 
İlahiyat 

Fakültesi 

İslam 

Tarihi ve 

Sanatları 

İslam Sanatları 

ve Dini Musiki 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

5 1 

Devlet Konservatuvarı 

Türk Musikisi Temel 

Bilimler lisans 

mezunu olmak ve 

Türk Din Musikisi 

alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak.

İlahiyat 

Fakültesi 

Dekanlığı 

Taşlıçiftlik 

Yerleşkesi/ 

TOKAT 

2019302 

Tokat Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Çocuk 

Bakımı ve 

Gençlik 

Hizmetleri 

Çocuk Gelişimi 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

6 1 

Çocuk Gelişimi, 

Okulöncesi Eğitimi, 

Çocuk Gelişimi ve 

Eğitimi Öğretmenliği 

veya Anaokulu 

Öğretmenliği lisans 

mezunu olmak ve bu 

alanlardan birinde tezli 

yüksek lisans yapmış 

olmak 

Tokat Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Müdürlüğü 

Taşlıçiftlik 

Yerleşkesi/ 

TOKAT 

2019303 

Diş 

Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimler 

Bölümü 

Ağız, Diş ve 

Çene 

Radyolojisi 

Öğretim 

Görevlisi 

(Uygulamalı 

Birim) 

5 1 

Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi alanında 

uzman olmak 

Diş 

Hekimliği 

Fakültesi 

Dekanlığı 

TOKAT 
 

Başvuruda istenilen belgeler, diğer açıklamalar ve sonuçlar Üniversitemizin 

www.gop.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

1. Adaylar aynı başvuru takvimi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilirler, birden 

fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Hangi kadroya 

başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler. (ilan no ile)  

2. Başvurular kadroların açıldığı birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta 

ile yanlışlıkla farklı birimlere yapılan başvurulardan başvuru sahibi sorumludur. 

3. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde 

yapılmayanlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvurular son başvuru tarihine kadar 

ilgili birime ulaşmalıdır. 

4. Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün 

okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir.  4029/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 3878/5/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 3950/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Sayfa

1

3

5

9
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13

13
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20
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22

25
27

35
36

41

43

45

56

81
97

163

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar

Sayısı: 1021)
–– 40" Kayseri-Ankara Doğal Gaz Boru Hattı Himmetdede-Kalaba Arası Koza Altın Maden Sahası

Deplase Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Kayseri ve Nevşehir İlleri Sınırları İçerisinde
Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1022)

–– Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Badavut Mevkii 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı Kapsamına Giren
Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 1023)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
(Karar Sayısı: 1024)

ATAMA KARARLARI
–– Diyanet İşleri Başkanlığında Açık Bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine

Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/100)
–– Diyanet İşleri Başkanlığında, Malatya İl Müftüsü Ümit ÇİMEN’in Görevden Alınması ve Bu Suretle

Boşalan Malatya İl Müftülüğüne Veysel IŞILDAR’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/101)
–– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür

Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet UYGUN’un Atanması Hakkında Karar
(Karar: 2019/102)

–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Açık Bulunan Başmüfettişliklere Yapılan Atamalar
Hakkında Karar (Karar: 2019/103)

–– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Kemal
YÜKSEK’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/104)

–– Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına, İletişim Başkanı Prof.
Dr. Fahrettin ALTUN’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/105)

YÖNETMELİKLER
–– Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1025)
–– Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik (Karar Sayısı: 1026)
–– Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1027)
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik (Karar Sayısı: 1028)
–– Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak

Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (Karar Sayısı: 1029)

–– Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği
–– Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Süleyman Demirel Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 8560 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2019 Tarihli ve 2016/10380 Başvuru Numaralı Kararı

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

Günlük Değerleri


