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YÖNETMELİKLER
Mesleki Yeterlilik Kurumundan:
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SEKTÖR KOMİTELERİNİN KURULUŞ,
GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Çalışma grubu: Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması
ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından oluşturulan grubu,
c) Daire Başkanlığı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları Dairesi Başkanlığını,
ç) Genel Kurul: Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulunu,
d) Kanun: 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununu,
e) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,
f) Kurum Başkanı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanını,
g) Sektör komiteleri: Taslak meslek standartlarının ulusal meslek standardı, taslak yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yaparak Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere görüş oluşturan komiteleri,
ğ) Ulusal Meslek Standardı: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan
bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli görev ve işlemleri içeren dokümanı,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
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h) Ulusal Yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak
hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme
ve eğitim akreditasyonu süreçlerinde kullanılan dokümanı,
ı) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sektör komitelerinin yapısı
MADDE 6 – (1) Sektör komiteleri; Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim
Kurulu, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, Genel Kurulda temsil edilen işçi, işveren ve meslek
kuruluşları ile Kurumun birer temsilcisinden oluşur. Ayrıca çalışmalara üniversitelerin ilgili
bölümlerinden öğretim üyeleri de danışman olarak davet edilebilir.
(2) Komitelerin sekretaryası Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
(3) Komite üyelerinin görev süresi Kurum tarafından takip edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sektör komitesi üyelerinin belirlenmesi ve üyelerin görev süresi
MADDE 7 – (1) Sektör komitesi üyeleri, 6 ncı maddede belirtilen kurum ve kuruluşları
temsil eden ve kurumsal görüşleri ile çalışmalara katılan gerçek kişilerdir.
(2) Kurum, sektör komitesine temsilci bildirecek kurum ve kuruluşlara yazılı olarak
davette bulunur.
(3) Sektör komitesi üyeleri kurumlarınca belirlenir ve temsilcilere ilişkin şekli ve içeriği
Kurum tarafından oluşturulan temsilci bilgi formu ile yazılı olarak Kuruma iletilir.
(4) Kurum ve kuruluşların sektöre ilişkin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip temsilcileri
belirlemesi esastır.
(5) Sektör komitesi üyelerinin görev süresi üç yıl olup, bu sürenin sonunda aynı kişiler
yeniden görevlendirilebilir.
(6) Sektör komitesi üyelerinin görev süresi ilk toplantı tarihinden itibaren başlar.
(7) Temsilcisini değiştirmek isteyen kurum veya kuruluş, yeni temsilcisini yazılı olarak
bildirir. Yeni üye, üyeliği sona eren temsilcinin kalan süresini tamamlar.
(8) Toplantılara mücbir sebepler hariç üst üste iki defa veya bir takvim yılı içinde toplam
üç defa katılmayan üyenin üyeliği düşer. İlgili kurum veya kuruluş üyeliği sona eren temsilcinin
kalan süresini tamamlamak üzere bir ay içinde yeni temsilci görevlendirir ve Kuruma yazılı
olarak bildirir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Sektör komitesi başkan ve başkan vekili
MADDE 8 – (1) Sektör komiteleri, ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan
ve bir başkan vekili seçer.
(2) Sektör komitesi başkan ve başkan vekili üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir.
Ancak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde en fazla oyu alan iki aday arasında
seçim yapılır ve fazla oy alan başkan, diğeri de başkan vekili seçilir.
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(3) Sektör komitesi başkanının, başkan vekilinin veya üyelerin salt çoğunluğunun talebi
veya Kurum tarafından uygun görülen durumlarda seçim yenilenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Sektör komiteleri Kurumun çağrısıyla veya sektör komitesi üyelerinin
en az üçte birinin yazılı talebiyle en geç bir ay içinde gündemli toplanır.
(2) Toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanların toplantıdan en az on gün önce
üyelere ulaştırılması esastır.
(3) Gündemde bulunan konular toplantı gününde tamamlanamadığı takdirde sektör komitesi kararıyla, görüşmeler komitece kararlaştırılan bir tarihte tamamlanır.
(4) Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır.
(5) Karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisidir. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy veren üyeler gerekçelerini aynı gün yazılı olarak sektör komitesine sunarlar.
(6) Sektör komitesi toplantılarının Kurumda yapılması esastır. Ancak, toplantılar sektör
komitesinin talebi ve Kurumun onayı ile Kurum dışında da yapılabilir.
(7) Kurum tarafından, sektör komitesi üyesi olmayan, ancak görüşülen konularla ilgili
kurum, kuruluş temsilcileri, uzman kişiler, akademisyenler, meslek standardı veya yeterlilik
hazırlayan kuruluş temsilcileri ile Kurum tarafından meslek standartlarını ve yeterlilikleri hazırlamak için görevlendirilen çalışma grubu üyeleri gerekli hallerde görüşlerine başvurmak
üzere sektör komitesi toplantılarına davet edilebilir.
(8) Toplantılarda yalnızca sektör komitesi üyelerinin oy hakkı vardır.
(9) Kurum, komite toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda gereken değişikliklerin
yapılmasını sağlar ve komite üyelerine bildirir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Sektör komitelerinin başlıca görevleri şunlardır:
a) Meslek standartlarının ve yeterliliklerin hazırlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi
hususlarında öneride bulunmak.
b) Meslek standardı ve yeterlilik formatı konusunda görüş bildirmek.
c) Meslek standardı veya yeterlilik taslaklarını şekil ve içerik yönünden incelemek, değerlendirmek ve görüş vermek.
ç) Meslek standardı ve yeterlilik taslağı hakkında görüş vermek için mesleğin icra edildiği sahada teknik inceleme yapılmasına gerek duyulduğunda bu hususu Kuruma bildirmek
ve Kurumca uygun bulunan teknik incelemeleri sahada yapmak.
d) Meslek standartları ve yeterliliklere ilişkin Kurum talepleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “6245
sayılı Harcırah Kanununa göre,” ibaresi fıkra metninden çıkartılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan” ibaresi fıkra metninden çıkartılmıştır.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Mesleki Yeterlilik Kurumundan:
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV, ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE
BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, ulusal yeterlilikler dâhilinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belgelendirme kuruluşlarının başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi; kuruluşların denetlenmesi, yetkilendirilmesi, izlenmesi ile sınav, ölçme, değerlendirme
ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin usul ve esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik
Kurumu Kanununun 4 üncü ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ulusal yeterliliklere göre belgelendirilmek üzere başvuru yapan ve yeterliliğe
giriş şartlarını taşıyan kişiyi,
b) Akreditasyon: Yetkili bir kurum tarafından belgelendirme kuruluşlarının ulusal veya
uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere göre değerlendirilmesini, yeterliğinin onaylanmasını
ve düzenli aralıklarla denetlenmesini,
c) Birim başarı belgesi: Bireylerin başarılı oldukları yeterlilik birimlerini gösteren, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belgeyi,
ç) Dış doğrulama: İlke ve prensiplere dayalı, güven veren bir belgelendirme alt yapısı
oluşturmak için yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ile iç doğrulama faaliyetlerinde, belirlenen ölçütlere uygun davranmalarını ve birbirleriyle tutarlı kararlar almalarını sağlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından uygulanan kalite güvence sisteminin araçlarından birini,
d) Dış doğrulayıcı: Dış doğrulama yapmak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından
görevlendirilen kişiyi,
e) Europass: Kişilerin yeterliliklerinin Avrupa'da açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak amacı ile oluşturulan sistemi,
f) Europass Sertifika Eki: Mesleki eğitim veya yeterlilik belgesine sahip olan bireylerin
edindikleri bilgi ve becerilerini şeffaf ve karşılaştırılabilir şekilde tanımlayan belgeyi,
g) Gezici sınav birimi: Kuruluşun kendisine ait veya protokol ile temin ettiği sınav merkezleri dışında kullanılan sınav alanlarını,
ğ) İç doğrulama: Ulusal yeterliliklere uygun gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme
süreçlerinin geçerli, güvenilir, uygulanabilir ve tutarlı olmasını, eşitliğin sağlanmasını hedefleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülen kalite güvence sisteminin araçlarından birini,
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h) İç doğrulayıcı: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında iç doğrulama faaliyetlerini yürüten ve kuruluşun belgelendirme kararını veren organında görevli olan kişiyi,
ı) Kanun: 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununu,
i) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,
j) Kurum Başkanı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanını,
k) MYK Markası: Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşları tarafından kullanılan markayı,
l) Mesleki Yeterlilik Belgesi: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen
ve sınavlarda başarılı olanlara verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini,
m) Ulusal Europass Merkezi: Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde oluşturulan ve
Europass sistemine ilişkin Türkiye’deki faaliyetleri koordine eden irtibat noktasını,
n) Ulusal yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak
hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve belgelendirme
süreçlerinde kullanılan belgeyi,
o) Yeterlilik birimi: Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız olarak ölçülebilen, transfer edilebilir yeterlilik bölümünü,
ö) Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu: Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa
Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından
akredite edilmiş; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz
kurum ve kuruluşları,
p) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yetkilendirme ve Sözleşme
Ulusal yeterliliklerin kullanımı
MADDE 4 – (1) Kurum tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları, sınav ve
belgelendirme işlemlerini ulusal yeterlilikleri kullanarak yapar. Ulusal yeterlilikler kamunun
kullanımına açıktır. Ancak Kurumun izin vermediği veya yetkilendirmediği hiçbir kişi, kurum
ya da kuruluş ulusal yeterliklere atıfta bulunarak sınav ve herhangi bir ad altında belgelendirme
yapamaz.
(2) Kurum tarafından yetkilendirilmediği veya izin verilmediği halde ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme faaliyetinde bulunduğu tespit edilen kişi, kurum
ve kuruluşlar hakkında Kurum tarafından suç duyurusunda bulunulur.
Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve iptali
MADDE 5 – (1) Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ya da iptal edilmesi durumunda
yapılan değişikliklerin veya iptalin mevcut belgeli kişiler ile yetkilendirilmiş veya yetkilendirilme başvurusunda bulunmuş kurum/kuruluşlara etkisinin değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin işlemler Kurum tarafından onaylanan ve Kurumun internet sitesinde
yayınlanan usul ve esaslara göre yapılır.
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Yetkilendirmeye ilişkin şartlar
MADDE 6 – (1) Yetkilendirilme şartları şunlardır;
a) Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma
anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından personel belgelendirme alanında akredite
edilmiş olmak,
b) Son iki yıl içerisinde yetkisinin kaldırılmasına ilişkin Kurum tarafından herhangi bir
karar alınmamış olmak,
c) Görevlerini yerine getirmeye elverişli olan ve etkin şekilde kullanılan teknik, mali
ve fiziki kaynaklara sahip olmak,
ç) Sınav ve belgelendirme süreçlerinde dışarıdan hizmet sağlanan kuruluşlarla gizliliğe
ve tarafsızlığa ilişkin gerekli düzenlemeleri içeren ve yasal geçerliliği olan bir sözleşme imzalamak,
d) Dışarıdan hizmet sağlanan kuruluşların hizmet sağladığı alana ilişkin şartları yeterli
düzeyde karşıladığını değerlendirmek ve izlemek,
e) Gezici sınav birimlerinin ulusal yeterlilikte tanımlanan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli şartları sağladığını güvence altına almak,
f) Yetki başvurusunda bulunulan ulusal yeterliliklere uygun ölçme, değerlendirme ve
belgelendirme sistemi ile sınav gereçlerine sahip olmak,
g) Sürekli gözden geçirilen, güncellenen ve etkin şekilde yürütülen bir kalite güvence
sistemine sahip olmak,
ğ) Kuruluş içerisinde ve Kurumla etkin iletişimi sağlayacak bir bilgi yönetim sistemine
sahip olmak,
h) Kurum tarafından belirlenen ölçütlere uygun iç doğrulama süreçlerine sahip olmak,
ı) Sınav ve belgelendirme süreçlerine ilişkin kayıtları saklamak ve bu kayıtların erişilebilir olmasını sağlamak,
i) Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ile kalite yönetim sistemine ilişkin Kurum
tarafından belirlenen prosedürleri hazırlamak,
j) Tüm adaylara, belgelendirilmek üzere başvurdukları ulusal yeterlilik, yatay ve dikey
ilerleme yolları, sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme ve bu kapsamdaki hak ve yükümlülükleri ile itiraz ve şikâyet süreçleri hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapmak,
k) Sınav organizasyonlarında engelli veya itina gösterilmesi gereken kişiler için özel
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde önlemler almak,
l) Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerini yürütmeye yetkin ve bu
Yönetmelikte belirlenmiş şartlara sahip personel görevlendirmek ve sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerinde ihtiyaç duyulan gerekli diğer görevlendirmeleri yapmak,
m) Son iki yıl içerisinde kusurlu eylemi nedeniyle her hangi bir personel belgelendirme
kuruluşunun yetkisinin kaldırılmasına veya akreditasyonunun iptaline neden olmuş kişilere
görev vermemek,
n) Sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlık ilkelerini
zedeleyecek ve çıkar çatışmasına sebebiyet verecek kişilere görev vermemek,
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o) Ölçme, değerlendirme ve belgelendirmede görevlendirilen personeli düzenli olarak
izlemek, yönlendirmek ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,
ö) Kurum tarafından yayımlanan mevzuat, kılavuz, rehber ve talimatlarda belirlenen
diğer kriterlere sahip olmak,
p) Sınav ve belgelendirme süreçlerinin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlayacak önlemleri almak,
r) Eğitim veren birim ile sınav yapan birim ve bu birimlerde görev alan kişiler arasında
ast-üst ilişkisi olmamak,
s) Eğitim ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ayrımını ve tarafsızlığını güvence
altına almak.
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında görevlendirilecek kişiler
MADDE 7 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında görev alan değerlendiricilerin, iç doğrulayıcıların, belgelendirme karar vericilerin tamamının ulusal yeterliliklerde
belirtilen değerlendirici ölçütlerini karşılaması gerekir.
(2) Eğitim veren personel eğitim faaliyetinin sonuçlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde eğitime katılan adayların sınavında değerlendirici olarak yer alamaz.
(3) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun kurucusu, yetkili kurullarının başkanı
ve üyesi, ortağı, idarecisi ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili diğer görevlileri ile belgelendirme süreçlerinde yer alan teknik ve idari personelinin, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununda düzenlenen; devletin güvenliğine, anayasal düzene, millî savunmaya
karşı işlenen suçlar ile kaçakçılık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hırsızlık, rüşvet, zimmet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma, mal varlığı değerlerini aklama, tefecilik suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan
hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olması, iştigal ettiği ticari, mesleki ve sanatsal
alanlarda meslek ve sanatının icrasından yasaklanmamış olması gerekir.
Yetkilendirme ön başvurusu
MADDE 8 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak isteyen kuruluşlar,
Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunur.
(2) Kuruluş tarafından sunulan başvuru belgeleri Kurum tarafından usul yönünden incelenir, varsa eksiklikler tamamlatıldıktan sonra ilgili kuruluşla yetkilendirme ön sözleşmesi
imzalanır. Başvuru dosyasının ve sözleşmenin kapsamı Kurum tarafından belirlenir.
(3) Kuruluş, yetkilendirme ön sözleşmesi çerçevesinde akreditasyon süreciyle sınırlı
kalmak kaydıyla ulusal yeterliliklere atıf yaparak sınav ve belgelendirme yapabilir. Sözleşme
hükümlerini yerine getirmeyen veya sözleşmede belirtilen süreler dâhilinde yetkilendirme başvurusunda bulunmayan kuruluşların başvurusu işlemden kaldırılır ve durum ilgili taraflara bildirilir.
Yetkilendirme başvurusu ve denetim
MADDE 9 – (1) Akreditasyonunu tamamlayan kuruluşlar Kuruma yetkilendirme başvurusunda bulunur. Yetkilendirme başvurusunda, akreditasyona ilişkin belgeler ile Kurum tarafından talep edilen diğer belgeler Kuruma sunulur.
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(2) Esas yönünden yapılan inceleme sonucunda başvuru dosyası uygun bulunan kuruluşta, mutabık kalınan denetim planı çerçevesinde ve ilgili usul ve esaslara göre yerinde denetim
gerçekleştirilir. Kurumun bildirdiği denetim planının iki defa kabul edilmemesi durumunda
kuruluşun başvurusu işlemden kaldırılır.
(3) Denetimler sonucunda tespit edilen ve giderilmesi istenen uygunsuzlukları belirtilen
süre içerisinde gidermeyen kuruluşun başvurusu işlemden kaldırılır.
Yetkilendirme
MADDE 10 – (1) Başvuru dosyasının tetkiki ve denetim sonucu elde edilen tüm bulgular ışığında belgelendirme kuruluşunun yetkilendirilmesine yönelik şartları karşılamadaki
yeterliğine ilişkin değerlendirmeler Yönetim Kuruluna sunulur.
(2) Yönetim Kurulu tarafından belgelendirme kuruluşunun yetkilendirilmesinin uygun
olduğu yönünde karar verilmesini takiben kuruluştan ücret tarifesi, kuruluş logosu ve gerekli
diğer bilgiler alınarak kuruluşla sözleşme imzalanır.
(3) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının listesi Kurum internet sitesinden ilan
edilir.
Yetkilendirme sözleşmesi ve sözleşmenin hükmü
MADDE 11 – (1) Yetkilendirme sözleşmesinin içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenir ve sözleşme iki nüsha olarak düzenlenir. Yetkilendirme sözleşmesi kuruluş adına temsil
ve ilzama yetkili kişi ile Kurum adına Kurum Başkanı veya Kurum Başkanının bu konudaki
yetkisini devrettiği Kurum yetkilisi tarafından Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren otuz
iş günü içerisinde imzalanır.
(2) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, yetkilendirmeye ilişkin şartları koruduğu
ve sözleşme ile belirlenen şartlar yürürlükte olduğu sürece yetkilidir.
(3) Bir belgelendirme kuruluşunun Kurum ile yetkilendirme sözleşmesi imzalamış olması, adaylarla veya diğer üçüncü taraflarla yapmış olduğu işlemlerde sorumluluklarının Kurum tarafından üstlenilmesi veya Kuruma aktarılması anlamına gelmez.
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının görev ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu:
a) Belgelendirilmek üzere başvuran adaylara yetkilendirildiği kapsamda bu Yönetmelik
şartlarına uygun hizmet verir.
b) Yetkilendirme kapsamını, yetkilendirildiği ulusal yeterliliklerin adlarını ve seviyelerini açıkça belirtir.
c) İç doğrulama sistemini uygular.
ç) Dış doğrulama ve denetim faaliyetlerinde Kurum tarafından istenen bilgi, belge ve
kayıtları ibraz eder ve bunların tetkikinde iş birliği yapar.
d) Kurum portalını belirlenen şartlara uygun olarak kullanır.
e) MYK Markasını, sözleşmelerde ve mevzuatta belirtilen kurallara uygun şekilde kullanır.
f) Sözleşmede ve mevzuatta belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirir.
g) Yetkilendirilme durumunu reklam, ilan ve yayınlarında bu Yönetmeliğe, sözleşmelere
ve Kurumca belirlenen diğer şartlara uygun olarak ifade eder.
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ğ) Yetkilendirildiği konu dışındaki faaliyetlerinde ve bunlara ilişkin tanıtımlarında Kurum tarafından yetkilendirilmiş olduğunu ifade eden veya ima eden davranışlarda bulunmaz.
h) Kişilerin başvuru, sınav ve belgelendirme süreçleri ve belge kullanımına ilişkin ihtiyaç duyabileceği bilgileri içeren basılı veya görsel materyalleri hazırlar ve ilgililerin erişimine
sunar.
ı) Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin ve bu faaliyetler kapsamında yer alan ilgili taraflara ilişkin bilgilerin gizliliğini tehlikeye atmadığını güvence altına alır.
i) Yetkisinin askıya alınması ya da kaldırılması durumunda yetkilendirildiğine ilişkin
her türlü basılı ve görsel materyalin kullanımını durdurur.
j) Kurum ile imzaladığı sözleşme hükümlerini yerine getirir; Kurum mevzuatına, kılavuzlara, formlara ve diğer dokümanlara uygun işlem yapar.
k) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygular ve Kurum tarafından gerçekleştirilen izleme faaliyetlerinde görevlendirilen kişilere uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları
hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapar.
l) Yetkilendirilme şartlarını ve ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini etkileyen tüm değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kuruma bildirir.
m) Sınavları, kişinin bilgi ve becerisini sınavdan sonra da değerlendirmeye imkân verecek şekilde ve mevzuata uygun olarak kayıt altına alır ve bu kayıtları istenildiğinde Kuruma
sunar.
n) Rapor ve kayıtları zamanında Kuruma bildirir.
Kapsam genişletme
MADDE 13 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları yetki kapsamlarına eklemek istedikleri ulusal yeterlilikler için Kuruma kapsam genişletme ön başvurusunda bulunur.
Kurum tarafından başvurusu uygun bulunan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ile kapsam genişletme ön sözleşmesi imzalanır.
(2) Akreditasyon sürecini tamamlayan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu kapsam
genişletme başvuru dosyasını hazırlayarak Kuruma başvurur.
(3) Başvuru dosyası Kurum tarafından incelenir ve belirlenen denetim planı çerçevesinde ve ilgili usul ve esaslara göre kuruluşta yerinde denetim gerçekleştirilir. Kurumun bildirdiği denetim planının iki defa kabul edilmemesi durumunda kuruluşun başvurusu işlemden
kaldırılır.
(4) Denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzlukları belirtilen süre içerisinde gidermeyen kuruluşun kapsam genişletme başvurusu işlemden kaldırılır.
(5) Başvuru dosyasının tetkiki ve denetim sonucu elde edilen tüm bulgular ışığında yetkilendirme şartlarını karşıladığı tespit edilen kuruluşun yetki kapsamı Kurum Başkanının onayı
ile genişletilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının İzlenmesi
Raporlama ve bildirimler
MADDE 14 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu Kurum tarafından belirlenen
esaslara göre yıllık faaliyet raporunu Kuruma sunar.

Sayfa : 10

RESMÎ GAZETE

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

(2) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından yapılan periyodik denetim raporları ile kendi iç denetimlerine ilişkin raporlarını denetim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kuruma sunar. İlgili denetimlere ilişkin düzeltici faaliyet var
ise düzeltici faaliyet kayıtları da faaliyetin tamamlanmasından itibaren on iş günü içerisinde
Kuruma sunulur.
İç doğrulama
MADDE 15 – (1) İç doğrulama, gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin
geçerli, güvenilir ve uygulanabilir nitelikte olmasını, adayların ölçülmesi ve değerlendirilmesinde tutarlılık ve eşitliğin sağlanmasını kontrol etmek üzere yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşunca görevlendirilen iç doğrulayıcılar tarafından yapılır.
(2) İç doğrulama, yapılacak en az iç doğrulama sayısını içeren ve Kuruma bildirilen
yıllık plan kapsamında yapılır. Ayrıca her bir ulusal yeterlilik veya yeterlilik birimi için gerçekleştirilen ilk sınav sonrasında iç doğrulama yapılması esastır.
(3) Ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerini etkileyecek şekilde ulusal yeterlilikte, dokümanlarda, sınav materyalinde ve değerlendiricilerde değişiklik olması durumunda yıllık plan dışı iç doğrulama yapılır.
(4) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu gerçekleştirdiği ilk sınavla ilgili iç doğrulama raporunu ve sınav sonuçlarını, belgelendirme kararını takiben on iş günü içerisinde Kuruma bildirir.
(5) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu diğer iç doğrulama faaliyetlerini rapor tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kuruma bildirir.
Dış doğrulama
MADDE 16 – (1) Kurum gerekli görmesi hâlinde, dış doğrulayıcılar aracılığıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları ile ilgili dış doğrulama faaliyetlerinde bulunabilir.
(2) Dış doğrulama faaliyetleri, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında, varsa bu
kuruluşların hizmet alımı yaptığı kuruluşlarda veya kuruluştan bilgi, belge ve kayıt istenmesi
usulüyle yapılabilir.
(3) Dış doğrulayıcı, kuruluşun iç doğrulama, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme
faaliyetlerinin mevzuata ve dokümanlara uygunluğunu inceler, değerlendirir ve raporlar.
Seminer, Rehberlik ve Tanıtım Hizmetleri
MADDE 17 – (1) Kurum tarafından yılın belli dönemlerinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak isteyen kuruluşlara yönelik içeriği Kurum tarafından belirlenen seminerler düzenlenebilir. Söz konusu seminerlere katılım sağlamayan kuruluşlardan yetkilendirme ön başvurusu alınmaz.
(2) Kurumun gerekli görmesi hâlinde veya kuruluşların talebi doğrultusunda belgelendirme kuruluşlarına yönelik rehberlik faaliyetleri düzenlenebilir.
Denetim
MADDE 18 – (1) Kurum, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun yetkilendirme
kapsamındaki faaliyetlerini ve kayıtlarını yıllık plan dâhilinde, mutabık kalınan denetim planı
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çerçevesinde ve Kurum tarafından onaylanan usul ve esaslara göre yılda bir kez gözetim denetimine tabi tutar. Kurumun bildirdiği denetim planlarında iki defa mutabakata varılamaması
durumunda bu Yönetmelik hükümlerince işlem yapılır.
(2) Kurum gerek görülen hâllerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda ilgili
usul ve esaslara göre programsız denetim yapar veya yaptırır.
(3) Denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzlukları belirtilen süre içerisinde gidermeyen kuruluş hakkında bu Yönetmelik hükümlerince işlem yapılır.
Raporlara ilişkin tedbirler
MADDE 19 – (1) Yıllık faaliyet raporlarında, iç doğrulama ve dış doğrulama raporlarında yetkilendirme şartlarına ilişkin tedbir alınmasını gerektiren hususların bulunması hâlinde
Kurum tarafından ilave araştırma, inceleme ve denetim yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme
Sınav başvurusu ve sınav
MADDE 20 – (1) Adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere göre
değerlendirilmesi amacıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından teorik, uygulamalı ve benzeri yöntemlerle sınav yapılır. Sınava ilişkin usuller ilgili ulusal yeterlilikte belirlenir.
(2) Mesleki yeterliliklerinin tespitini isteyen bireyler, ilgili ulusal yeterlilikte Kurum
tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşuna sınav başvurusu yapar.
(3) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu ilgili ulusal yeterlilikte yer alan başvuru
şartlarına göre belgelendirme başvurularını değerlendirir ve uygun olanları kabul eder.
Sınav programı
MADDE 21 – (1) Sınav, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan
ve Kuruma bildirilen sınav programına uygun olarak gerçekleştirilir.
(2) Sınav programlarında; hangi ulusal yeterliliklerden sınav yapılacağı, yeterliliklerin
seviyesi, revizyon numarası, birimleri, teorik ve uygulama sınavlarının yeri, sınavların tarihi
ve saati, sınavda görev alacak değerlendiriciler, sınava katılacak aday sayısı ve gerekli diğer
bilgiler yer alır.
(3) Sınav programları, sınavın başladığı tarihten iki gün öncesine kadar; sınav programındaki değişiklikler ile sınava katılacak adayların kişisel bilgileri ise sınav öncesine kadar
elektronik ortamda Kuruma bildirilir.
(4) Sınava ilişkin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan kaynaklanmayan mücbir
sebeplerle değişiklik oluştuğunda sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi hâlinde
sınav kuruluş tarafından iptal edilir ve bu durum tutanak altına alınır.
(5) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan kaynaklanmayan sebeplerle sınava
ilişkin meydana gelen her türlü değişiklik aynı gün içerisinde Kuruma bildirilir. Değişikliklere
ilişkin kayıt, kanıt ve gerekçe ise iki iş günü içerisinde Kuruma iletilir. Kurum gerekli gördüğü
takdirde ilave araştırma, inceleme ve denetim yapabilir.
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Sınav gereçleri
MADDE 22 – (1) Bireyleri ulusal yeterliliklere göre belgelendirmek amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirmelerde kullanılacak sınav gereçleri; teorik sınav soruları ve cevapları,
pratik sınav soruları ve değerlendirme rehberleri, sınavlarda adayların kullanacağı cevaplandırma-çözüm formları, değerlendirme formları, kontrol listeleri, sözlü sınav soruları ve cevapları, proje hazırlama soruları ve değerlendirme anahtarları, yazılım, donanım ve simülasyon
uygulama soruları ile değerlendirme rehberi, olay analiz soruları ve çözümleri, hesaplama soruları ve çözümleri; bunlara ilişkin puanlama kılavuzu, şekil, grafik, tablo, resim, görüntü, ses
kaydı; iş yeri pratik değerlendirme formları ve rehberleri ve benzeri sınav ve değerlendirmelerin
uygulanmasında kullanılacak gereçler ile uygulama sınavları için gerekli alet, makine ve teçhizata ilişkin bilgileri kapsar.
(2) Her bir ulusal yeterlilikte uygulanacak sınav ve değerlendirme yöntemine göre ihtiyaç duyulan sınav gereçleri belirlenerek sınav esnasında yeterli miktarda hazır bulundurulur.
(3) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu sınavlarda kullanacağı sınav gereçlerinin
içeriğini ulusal yeterlilikte tanımlanan dağılıma uygun olacak şekilde belirler.
(4) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, kullandığı sınav gereçlerinin izlenebilirliğini sağlamalıdır. Sınav gereçlerinde bir değişiklik ve ilave olması hâlinde bu durum kayıt
altına alınır. Kurum tarafından yapılan ilk denetimde güncellenen sınav gereçleri incelenir ve
uygun bulunmaması halinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan gerekli düzeltici
faaliyetleri uygulaması istenir. Uygun bulunmayan sınav gereçleri sınavlarda kullanılmış ise
söz konusu sınavları yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu yeniden değerlendirir ve değerlendirme sonrası belgelendirme kararlarına ilişkin gerekli işlemleri yerine getirir.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve belgelendirme kararı
MADDE 23 – (1) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve belgelendirme kararı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun yetki ve sorumluluğundadır. Sınav sonuçları yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yazılı dokümanlarında belirlenen usullere göre değerlendirilir ve belgelendirme kararı alınır.
(2) Sınavın yeri, tarihi, türü, katılımcıları, değerlendiricileri gibi bilgileri içeren sınav
sonuç listesi ile belge almaya hak kazananlar listesi yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu
tarafından Kuruma bildirilir. Düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgelerine ilişkin bilgiler Yönetim
Kurulunun bilgisine sunulur.
Mesleki Yeterlilik Belgesinin düzenlenmesi
MADDE 24 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme
kararı alınan bireyler için Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Mesleki Yeterlilik Belgelerinde
tek imza yer alır.
(2) Belge almaya hak kazananlara Mesleki Yeterlilik Belgelerine bağlı olarak kimlik
kartı şeklinde belgeler de düzenlenebilir.
(3) Mesleki Yeterlilik Belgesinin ve kimlik kartının şekli, içeriği ve güvenlik unsurları
Kurum tarafından belirlenir.
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(4) Mesleki Yeterlilik Belgelerini imzalamaya yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili olan veya bu konuda usulüne uygun yetki devri yapılan kişiler
yetkilidir.
Yeterlilik birimlerinin belgelendirilmesi ve birleştirilmesi
MADDE 25 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yapılan sınavlarda
başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren
birim başarı belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili
ulusal yeterliliğe uygun olmak kaydıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca belirlenir
ve ilan edilir.
(2) Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik
Belgesi düzenlenir.
(3) Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili
birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.
Europass Sertifika Eki
MADDE 26 – (1) Belgelendirilmesi yapılan her bir ulusal yeterlilik için Europass Sertifika Eki düzenlenir ve Kurum tarafından yürütülen Ulusal Europass Merkezi veri tabanına
yüklenir.
(2) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, adayları Europass Sertifika Eki hakkında
bilgilendirir. Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri Europass Sertifika Ekini veri tabanı üzerinden
indirebileceği gibi söz konusu dokümanı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından da talep edebilir.
Belgelerin geçerlilik süresi, gözetimi, yenilenmesi ve yeniden basımı
MADDE 27 – (1) Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi, gözetim ve belge yenileme şartları ilgili ulusal yeterlilikte belirlenir.
(2) Geçerlilik süresi dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yenileme faaliyetleri, ilgilinin
belge geçerlilik süresi dolmadan başvurusu üzerine yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu
tarafından yapılır. Bu konudaki başvurular, belge alınan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna yapılabileceği gibi ilgili ulusal yeterlilikte yetkili olan farklı bir kuruluşa da yapılabilir.
(3) Geçerlilik süresi içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılmasına ilişkin
talepler yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca değerlendirilir. Mesleki Yeterlilik Belgesinin yeniden basılması hâlinde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edilebilir. İlave ücret, belge masraf karşılığı tutarını aşamaz.
Mesleki Yeterlilik Belgesinin yabancı dilde düzenlenmesi
MADDE 28 – (1) İlgilinin talebine göre Mesleki Yeterlilik Belgesi, Avrupa Birliğinin
kabul ettiği dillerde ve ülkemiz ile ikili tanıma anlaşması yapmış ülke dillerinde de düzenlenir.
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Kayıtların tutulması
MADDE 29 – (1) Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenen bireylerin başvurularına, sınavlarına ve belgelendirme kararına ilişkin kayıtlar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu
tarafından belgelerin geçerlilik süresinin sona ermesinden sonraki beşinci yılın sonuna kadar
saklanır.
(2) Sınavlara ilişkin sesli ve görüntülü kayıtlar için saklama süresi belgelendirme kararından itibaren bir yıldır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin İhlali ve Yaptırımlar
Sözleşmenin ihlali
MADDE 30 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bu Yönetmelik ile sözleşmede tanımlanan şartları ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda, tespitin gerektirdiği işlem
bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yapılır.
Yetkinin askıya alınması
MADDE 31 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun;
a) Akreditasyonunun ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından askıya alınması,
b) Kurumun yaptığı denetimlerde; kuruluşça beyan edilenden farklı bulgulara ulaşılması
veya kuruluşun akreditasyon şartı hariç diğer yetkilendirme şartlarından en az birini yitirmiş
olduğunun tespit edilmesi,
c) Yaptığı değişikliklere ilişkin bildirimlerde akreditasyon şartı hariç diğer yetkilendirme şartlarından en az birini yitirmiş olduğunun tespit edilmesi,
ç) Ulusal yeterliliklerin güncellenmesine ilişkin usul ve esaslara göre ulusal yeterliliklerde yapılan değişiklikleri dokümanlarına ve sınav gereçlerine zamanında yansıtmaması,
d) Kuruma verilmesi gereken bilgileri ikaza rağmen zamanında vermemesi,
e) MYK Markasını yanıltıcı şekilde kullanması ve Kurumun bu konuda yapacağı ikaza
rağmen düzeltici işlem gerçekleştirmemesi,
f) Kurumun önerdiği gözetim denetimi programını gerekçe belirterek en fazla iki defa
kabul etmemesi veya her halükârda Kurumun önerdiği gözetim denetimi tarihini iki aydan
fazla ertelemesi,
g) Sözleşmede ve mevzuatta belirtilen mali veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi,
ğ) Gözetim ve programsız denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların belirlenen süre
içerisinde giderilmemesi,
h) Kendi isteği ile yetkisinin askıya alınmasını talep etmesi,
ı) Eğitim ve belgelendirme ayrımı hususunda bu Yönetmeliğin hükümlerinin ihlal edilmesi,
hâlinde yetkisi askıya alınır.
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(2) Kurum tarafından yukarıda sıralanan hususlarla ilgili askıya almayı gerektirebilecek
bir tespit yapıldığında ilgili kuruluştan söz konusu tespitle ilgili açıklama talep edilir. Yetkinin
askıya alınmasına ilişkin tespitler ve kuruluştan gelen açıklamalar tüm bulgular ışığında değerlendirilir ve yapılan değerlendirme sonucunda yetkinin askıya alınmasına ilişkin kanaate
varılması hâlinde kuruluşun yetkisi Yönetim Kurulu tarafından askıya alınır.
(3) Askı kararı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun yetkilendirildiği tüm ulusal
yeterlilikleri kapsayabileceği gibi sadece yetkinin askıya alınmasına neden olan ulusal yeterlilik
için de uygulanabilir ve söz konusu kararda askının kapsadığı ulusal yeterlilikler, askıya alma
sebebi ve azami askı süresinin neler olduğu belirtilir.
(4) Askı süresi Kurum tarafından belirlenir ve on iki ayı geçemez. Kuruluş, belirlenen
askı süresinden önce gerekli düzeltici faaliyetleri yerine getirdiği takdirde askı kaldırılır. Askı
süresi sonunda gerekli düzeltici önlemler başlatılmakla birlikte tamamlanamamış ise, ilgili kuruluşun talebi üzerine askı hâli altı aya kadar uzatılır.
(5) Yetkisi askıya alınan kuruluşun askıya alındığı yeterlilikler ile askı süresine ilişkin
bilgiler Kurumun internet sitesinde askı süresince yayınlanır.
(6) Yetkisi askıya alınan kuruluş gözetim ve belge yenileme faaliyetlerinde bulunamaz.
Gözetim ve belge yenilemeye yönelik iş ve işlemler Kurum tarafından düzenlenecek usul ve
esaslarda belirlenir.
Yetkinin kaldırılması
MADDE 32 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun;
a) Akreditasyonunun ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından geri çekilmesi,
b) Yetkisi askıya alındıktan sonra belirlenen düzeltici faaliyetleri yerine getirememesi
veya verilen ek süreye rağmen tamamlayamaması,
c) Yetkilendirmenin kaldırılmasına neden olacak önemde yanıltıcı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,
ç) Sınavların şeffaflığını ve güvenilirliğini etkileyen kural ihlallerinin tespit edilmesi,
d) Sınav ve belgelendirme kayıtlarında sahtecilik veya tahrifat yaptığının tespit edilmesi,
e) Sahte belge düzenlemesi,
f) Yetki kapsamı dışında Mesleki Yeterlilik Belgesi vermesi ya da vermeyi taahhüt ettiğinin tespit edilmesi,
g) Kurum tarafından yapılmak istenen programsız denetimi reddetmesi,
ğ) Kurumun önerdiği gözetim denetimi programını gerekçe olmaksızın reddetmesi veya
her hâlükârda Kurumun önerdiği gözetim denetimi tarihini altı aydan fazla ertelemesi,
h) Kendi isteği ile yetkisinin askıya alınmasını talep etmesi dışında iki yıl içinde aynı
nedenden dolayı yetkisinin iki kez askıya alınması,
ı) Kendi isteği ile yetkisinin kaldırılmasını talep etmesi veya varlığının sona ermesi hâlinde yetkisinin kaldırılmasına ilişkin süreç başlatılır.
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(2) Kurum tarafından yukarıda sıralanan hususlarla ilgili yetkinin kaldırılmasını gerektirebilecek bir tespit yapıldığında ilgili kuruluştan söz konusu tespitle ilgili açıklama talep edilir.
Yetkinin kaldırılmasına ilişkin tespitler ve kuruluştan gelen açıklamalar tüm bulgular ışığında
değerlendirilir ve yapılan değerlendirme sonucunda yetkinin kaldırılmasına ilişkin kanaate varılması hâlinde kuruluşun yetkisi Yönetim Kurulu tarafından kaldırılır.
(3) Yetki kaldırma kararı, kuruluşun yetkilendirildiği tüm ulusal yeterlilikleri kapsayabileceği gibi sadece kuruluşun yetkisinin kaldırılmasına neden olan ulusal yeterlilik için de uygulanabilir.
(4) Yetki kaldırma kararı Kurum internet sitesinden ilan edilir.
(5) Yetkisi kaldırılan belgelendirme kuruluşu sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile belgelendirdiği kişilere ilişkin tüm kayıtları Kuruma teslim eder. Bu kayıtlara yönelik yürütülecek
iş ve işlemler Kurum tarafından düzenlenecek usul ve esaslarda belirlenir.
Sınavın iptali ve belgenin geri çağrılması
MADDE 33 – (1) Yapılan tetkikler veya denetimler sonucunda sınavın güvenilirliğini
ve şeffaflığını etkileyecek bir usulsüzlük veya sahtecilik tespit edilmesi hâlinde sınavın tümünün ya da sadece usulsüzlük tespit edilen adayın sınavının iptaline yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından karar verilir.
(2) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu iptal ettiği sınava ilişkin düzenlediği belgeleri belge sahiplerinden iade etmesini talep ederek geri çağırır. Kurum ve ilgili yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun internet sitesinde belgenin geçersizliğine ilişkin bilgilendirme
yapılır.
(3) Tespit edilen usulsüzlük ve sahtecilik hakkında genel hükümler çerçevesinde işlem
yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
İdari ve Mali Hükümler
MYK Markası
MADDE 34 – (1) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, yetkilendirme sözleşmesinde tanımlanan MYK Markasını kullanmaya hak kazanırlar.
(2) MYK Markasının kullanımı ile ilgili usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
İtiraz ve şikâyet
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetler hakkında yapılan itiraz ve
şikâyetler Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre sonuçlandırılır.
(2) Karara taraf tüm kuruluşlar, Kurum tarafından alınan kararlara itirazda bulunabilirler.
(3) Adaylar tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yapılan itirazlar ilgili kuruluş tarafından sonuçlandırılır.
Kurum faaliyetleriyle ilgili bedeller, bedellerin üst sınırları ve tahsili
MADDE 36 – (1) Kurum faaliyetleriyle ilgili aşağıda tanımlanan bedeller uygulanır.
Bu bedeller Yönetim Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenir.
a) Belge masraf karşılığı: Düzenlenen her bir Mesleki Yeterlilik Belgesi için bireylerden
alınan masraf karşılığıdır.
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b) Başvuru masraf karşılığı: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak üzere Kuruma başvuru yapan kurum veya kuruluşlardan alınan masraf karşılığıdır.
c) Yıllık aidat: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından yıllık olarak alınan
aidatlardır. Yıl içindeki yetkilendirmelerde ve yetkinin yıl tamamlanmadan kaldırılması hâllerinde yıllık aidat kıst olarak belirlenir. Kuruluşun yetkisinin askıya alınmış olması yıllık aidat
alınmasına engel teşkil etmez.
ç) Denetim bedeli: Bu Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilecek denetimler ile denetim sonucunda düzenlenen rapor karşılığında alınan bedeldir. Söz konusu bedel, adam-gün
üzerinden belirlenir, raporlama ve ön hazırlık dâhil gerçekleşen süre kişi sayısı ile çarpılarak
her bir denetim için hesaplanır. Programsız denetimler için denetim bedeli alınmaz.
d) Seminer bedeli: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yönelik düzenlenen
seminerlerde kişi başına alınan bedeldir.
e) Tercüme bedeli: Mesleki Yeterlilik Belgesinin yabancı dilde düzenlenmesi talep edildiği hâllerde bireylerden alınan masraf karşılığıdır.
f) Teminat bedeli: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından yetkilendirilme sözleşmesi imzalanmadan önce alınan bedeldir.
(2) Birinci fıkrada tanımlanan bedellerin üst sınırları brüt asgari ücretin; (a) bendi için
onda biri, (b) ve (e) bentleri için iki katı, (ç) ve (d) bentleri için dört katıdır. (c) ve (f) bentlerinde
belirtilen yıllık aidatın ve teminat bedelinin üst sınırı ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının elli katıdır.
(3) Sınavlarda başarılı olan kişiler, belge masraf karşılıklarını belgelendirme kararını
veren yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun hesabına yatırırlar. Adaylardan alınan belge
masraf karşılıkları, belge talebinden önce Kurum hesaplarına aktarılır. Belge masraf karşılığının
yatırıldığını gösteren doküman, belgelendirmeye hak kazanan kişilerin listesi ile birlikte Kuruma iletilir. Sınavda başarılı olamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.
(4) Başvuru masraf karşılığı, başvurudan önce; denetim bedeli, denetimlerden önce;
yıllık aidat, takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar; tercüme bedeli ise yabancı dilde belge düzenlenmeden önce, teminat bedeli ise yetkilendirilme sözleşmesi imzalanmadan önce alınır.
(5) Teminat bedeli yıllık aidatın iki katı kadar nakit ya da mektup şeklinde alınır. Teminat bedellerinin nakit yatırılması hâlinde her yıl güncellenen yıllık aidat tutarı dikkate alınarak aradaki fark yatırılmak suretiyle güncellenir. Teminat mektupları ise yıllık olarak alınır
ve süresi biten teminat mektupları cari yıldaki en düşük yıllık aidat ücreti dikkate alınarak güncellenir.
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının ücret tarifelerinin belirlenmesi
MADDE 37 – (1) Sınav ve belgelendirmeye ilişkin ücret tarifeleri, yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşlarınca, sağladıkları hizmetler ve diğer giderlerine göre yıllık olarak belirlenir. Ücret tarifelerinde ulusal yeterliliğin tamamı için başvuruda bulunan adaylardan alınacak ücretlerin yanı sıra yeterlilik birimine ya da sınavın türüne göre başvuruda bulunacak
adaylardan alınacak ücretler de belirtilir.
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(2) Ücret tarifeleri, geçerli olacağı yıldan bir önceki yılın sonuna kadar Kurumun bilgisine sunulur. Kurum, bu tarifelerin; diğer kuruluşların ücret tarifeleri ile günün ekonomik ve
sosyal koşulları dâhilinde, fahiş ya da aşırı düşük olduğunu değerlendirdiğinde yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşundan açıklama isteyebilir. Ücret tarifeleri kuruluş ile imzalanan sözleşme tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kurum internet sitesinde yayımlanarak uygulamaya konur. Kurum internet sitesinde yayımlanmamış hiçbir ücret tarifesi uygulamaya konulamaz.
(3) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları belirlenen ücret tarifelerini, yılda en çok
iki kez olmak üzere giderlerindeki ve Tüketici Fiyat Endeksindeki değişimleri dikkate alarak
güncelleyebilirler. Güncellenen ücret tarifeleri Kuruma bildirilir ve bildirim tarihinden itibaren
on iş günü içerisinde Kurum internet sitesinde yayımlanır. Güncellenen ücret tarifesi yayımlanmadan kuruluşlar değişiklikleri uygulayamazlar.
(4) İlk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve
sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde
adaylara en az bir kez daha sınav imkânının sağlanması gerekir.
(5) Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti
alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkânının sağlanması gerekir. Bu Kanun kapsamında sağlanan destek imkânı, sınavdan önce Kuruluş tarafından adaylara bildirilmek zorundadır.
(6) Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması durumunda aday ödemiş olduğu ücretin tamamının
iadesini talep edebilir ve Kuruluş bu talebi yerine getirmek zorundadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının sınav ve belgelendirme yetkileri devam
eder. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra bahse konu kuruluşlar sınav ve
belgelendirme faaliyetlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirir.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olmak üzere başvuru yapmış kuruluşun başvurusu, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 19

Mustafa Kemal Üniversitesinden:
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Mustafa Kemal Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez/ORDAM: Mustafa Kemal Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda belirtilmiştir:
a) Ortadoğu ülkeleri ve milletleri hakkında bilimsel araştırmalar yapmak,
b) Ortadoğu coğrafyasını konu alan bilimsel tezler ve projeler üretmek, faaliyetler düzenlemek,
c) Ortadoğu alanında çalışmalar yapan akademik personel yetiştirmek,
ç) Yurt içinde ve yurt dışında farklı çalışma alanlarından akademisyen, uzman, bürokrat
ve diplomatı bir araya getirmek suretiyle özgün kuram, kavram ve perspektif geliştirme imkânını artırmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:
a) Ortadoğu’ya ilişkin araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunmak, bu konu ile ilgili
bilimsel çalışmalar yapmak,
b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayım yapmak,
c) Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü ve diğer akademik birimler ile iş birliği ve ortak
çalışmalar yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak,
ç) Bölgede arkeolojik kazı, yüzey ve saha araştırması yapmak,
d) Bölgede veya gerekli hallerde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin
arşiv, müze ve kütüphanelerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak,
e) Bu konuda yapılacak çalışmaların finanse edilmesi için girişimlerde bulunmak,
f) Yurt dışında ilgili birim ve uzmanlarla iş birliği ve ortak projeler yapmak,
g) Konuyla ilgili süreli/süresiz yayınlar yapmak,
ğ) Ortadoğu ülkelerinde bilimsel gözlemler ve incelemeler yapmak için geziler düzenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Şube başkanları,
c) Yönetim Kurulu,
ç) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Merkezi temsil etmek, faaliyetleri koordine etmek ve yürütmek üzere
Üniversite öğretim üyeleri arasından konuyla ilgili disiplinlerde çalışan bir öğretim üyesi, üç
yıllık süre için Rektör tarafından Müdür olarak görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.
Müdürün görev süresinin sona ermesiyle, müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE- 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu ve müdür yardımcılarını gerektiğinde toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini belirlemek ve bu kurullara başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, Merkezi yönetmek,
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ç) Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşluğu takip eden on beş gün
içerisinde, her bir üyelik için iki aday olmak üzere Rektöre önermek,
d) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, araştırma gruplarının ve idarî personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu Yönetim Kuruluna
sunmak,
f) Araştırma ve inceleme projeleri ile ilgili ekipleri ve yöneticileri belirlemek ve görevlendirmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üniversite öğretim üyelerinden, müdür yardımcıları ve şube başkanlarından oluşur. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü dâhil toplam beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri
üniversite öğretim üyeleri arasından, müdürün teklifiyle Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Herhangi bir nedenle boş kalan Yönetim Kurulu üyeliğine, görevlendirme usullerine uyularak,
takip eden otuz gün içerisinde yeni bir üye görevlendirilir. Altı aydan fazla süreyle yurt dışında
görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu kararları, Rektörün
onayından sonra uygulamaya konur. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplantı yeter sayısı, üyelerinin salt çoğunluğudur ve Kurul toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür:
a) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları konusunda kararlar almak,
b) Merkez birimlerinin ve araştırma gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen
kararlar almak,
c) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında ve bunlarla Merkez arasında
iş birliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,
ç) Müdürün geçmiş yıla ilişkin hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek
ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki
yılın çalışma programını hazırlamak,
e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılan ortak çalışmaların temel ilkelerini saptamak,
f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,
g) Merkezin düzenleyeceği eğitim-öğretim programlarına verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Senatosuna sunmak,
ğ) Merkez bünyesinde faaliyet gösterecek araştırma gruplarının ekiplerini ve yöneticilerini belirlemek,
h) Müdürün gündeme aldığı diğer konuları görüşmek ve karara bağlamak.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı öngörülen, Üniversite, diğer
üniversiteler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve ilgili bireylerden üç yıllığına görevlendirilen, en
fazla on üyeden oluşan bir kuruldur. Kurul üyeleri Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayıyla belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu toplantıya çağırır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Kısa ve uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
Şube başkanları ve görevleri
MADDE 14 – (1) Şube başkanları; arkeoloji, tarih, coğrafya, din, dil ve edebiyat, sosyoloji, antropoloji, halk kültürü, siyaset bilimi, iktisadî ve idarî bilimler ve diğer alanlarda
görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından
görevlendirilir. Görev süreleri üç yıldır.
(2) Şube başkanlarının görevleri, alanları ile ilgili çalışmaları koordine etmek, yürütmek, projeler hazırlamak ve sonuçlandırmak, şubeleriyle ilgili diğer işleri yapmaktır. Şube başkanları Müdüre karşı sorumludur.
(3) Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
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 diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü
yürütür.

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No
İşyeri

: 2015/105
: On-İs İnşaat Taahhüt Elektrik Elektronik Tıbbi Malzeme
Pazarlama Tem. Gıda Makina Bakım Onarım Tekstil San. ve
Tic. Ltd. Şti. Üniversiteler Mah. ODTÜ Dumlupınar
Bulv. Yurtlar Böl. 4. Yurt Şirket Ofisi Çankaya/ANKARA
SGK Sicil No
: 1225183.006
Tespiti İsteyen : Tez-Koop-İş Sendikası
İnceleme
: On-İs İnşaat Taahhüt Elektrik Elektronik Tıbbi Malzeme Pazarlama Temizlik Gıda Makina Bakım Onarım Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca
yapılan incelemede; ODTÜ Ankara yerleşkesinde Malzemesiz Yemek Hazırlama Hizmetleri
Alımı (Aşçı) Teknik Şartnamesi kapsamında 36 işçi ile aşçılık işlerinin yapıldığı, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda,
Ziyaretçi Yönlendirme, Büro Destek ve Teknik Destek Hizmet Alımı Teknik Şartnameleri kapsamında 139 işçi ile ziyaretçi yönlendirme, büro destek ve teknik destek işlerinin
yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro,
eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,
Genel Temizlik, Arazi ve Yeşil Alanların Periyodik Bakımı ve ODTÜ Deniz Bilimleri
Enstitüsü Erdemli/MERSİN yerleşkesinde Genel Temizlik Hizmetleri Alımı Teknik Şartnameleri kapsamında 517 işçi ile temizlik ve bahçıvanlık işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda,
yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No
İşyeri

: 2015/106
: ArcelorMittal RZK Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
Zorlu Center R3 Blok K:T1 D:146 Beşiktaş/İSTANBUL (Merkez)
SGK Sicil No
: 1093031.034
Tespiti İsteyen : İşveren
İnceleme
: ArcelorMittal RZK Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.’de
Bakanlığımızca yapılan incelemede; Makine OSB Demirciler Köyü 5. Cad. 121 Ada Parsel
Dilovası/KOCAELİ adresindeki (1107561.041) SGK sicil no’lu ve Organize Sanayi Bölgesi
Akdeniz Cad. No:10 OSMANİYE adresindeki (1076606.080) SGK sicil no’lu işyerlerinde levha
sac üretimi işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı
“Metal” işkolunda,

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

Demirciler Köyü 128 Ada 3 Parsel Dilovası/KOCAELİ adresindeki (1103475.041) SGK
sicil no’lu, Dilovası İMES OSB Demirciler Sitesi G23A-17A Pafta 110 Ada Dilovası/KOCAELİ
adresindeki (1107980.041) SGK sicil no’lu, Tavşanlıköyü Gebze/KOCAELİ adresindeki
(1055619.041) SGK sicil no’lu, Tavşanlıköyü Kadıyeri Mevki Gebze/KOCAELİ adresindeki
(1074942.041) SGK sicil no’lu ve Tavşanlıköyü 10. Cad. 2582 Parsel Gebze/KOCAELİ adresindeki (1102144.041) SGK sicil no’lu işyerlerinde vinç operatörlüğü ve forklift operatörlüğü
işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi
yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda,
İOSB Depo ve Ardiyeciler Koop. 102 Ada 3 Parsel İkitelli/İSTANBUL adresindeki
(1033600.034) SGK sicil no’lu ve Zorlu Center R3 Blok K:T1 D:146 Beşiktaş/İSTANBUL
adresindeki (1193031.034) SGK sicil no’lu işyerlerinde boru kutu profil satışı ile finans ve
muhasebe işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,
Kışla Mah. Millet Cad. Sarıoğlu İşhanı No:19 Ereğli/ZONGULDAK adresindeki
(1056755.067) SGK sicil no’lu işyerinde dağıtım ve sevkiyat işlerinin yapıldığı, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda,
yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No

: 2015/107

İşyeri

: SD Oto Kiralama Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Sanayi ve
Tic. Ltd. Şti. Gelincik Mahallesi Stad Yolu Caddesi No: 88
Merkez/SİNOP

SGK Sicil No

: 1019356.057

Tespiti İsteyen

: Oleyis Sendikası

İnceleme

: SD Oto Kiralama Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Sanayi ve Tic.

Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde antrenörlük ve gençlik liderliği işlerinin yapıldığı, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: SD Oto Kiralama Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin;
Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde kurulu işyerinde yürüttüğü işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkoluna
girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

T.C.
Resmî Gazete
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye
ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır.
15 Ekim 2015
PERġEMBE
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2011/279
Karar No : 2014/408
Göçmen Kaçakçılığı Yapma, Suç ĠĢlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 19/12/2014 tarihli ilamı ile 79/1.b,
maddesi gereğince 2 yıl hapis ve 1.660 TL Adli Para cezası ile cezalandırılan Husein ve Lila oğlu,
26/09/1979 Filistin doğumlu AHMET HUSEĠN ALĠ tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ,
gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup, ilan olunur.
8405

—— • ——

Kemer Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2009/806
Karar No
: 2015/462
Davacı
: K.H.
Sanık
: Adnan Özdemir, Fuat ve Nebiha Oğlu, 01/09/1970 Doğumlu,
Suç
: Ġftira
Suç Tarihi : 06/07/2006
Suç Yeri
: Antalya/Kemer
Karar Tarihi : 17/06/2015
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Adnan Özdemir hakkında iftira suçundan
mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; dosyanın Antalya 1. Ağır
Ceza Mahkemesi'nin 2014/333 Esas sayılı dosyası ile birleĢtirilmesine dair karar verildiği, sanık
bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan
suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı
takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur.
8412

—— • ——



Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
SAYI: 2014/312-2015/147 E-K
Reyhanlı 2 Asliye Ceza Mahkemesince; Ömer ve Emel oğlu, 1994 D.lu Suriye Halep
Nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Kanat ve Ahmet ve Neriman oğlu Ġsmet Benli hakkında basit
yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 5 yıllık denetim verildiği,
Verilen bu kararın yabancı uyruklu olan ve Türkiye'de sabit ikameti bulunmayan müĢteki
ĠSA TALĠP'ĠN mahkememize vermiĢ olduğu adresinde tanınmadığı anlaĢıldığından 7201 sayılı
Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın soruĢturma aĢamasında Ģikayetçi olan müĢtekiye ilanen
tebliğine karar verilmiĢtir.
Ġlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuĢ sayılarak 1412 S. CMUK'nun
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde
kesinleĢmiĢ olunacağı tebliğ olunur.
8512
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
FABRĠKAMIZ PERSONEL KART OKUYUCU TERMĠNALĠ VE PDKS YAZILIMI ĠLE
YILLIK ĠZĠN YAZILIMI SQL VERSĠYONU ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız Personel Kart Okuyucu Terminali ve PDKS Yazılımı ile Yıllık izin
yazılımı SQL versiyonu, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.
2 - Personel Kart Okuyucu Terminali ve PDKS Yazılımı ile Yıllık izin yazılımı SQL
versiyonu iĢinin Teknik ġartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 22.10.2015 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ Anadolu Bulvarı No: 13
Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel
: 397 33 65 - 66
Faks
: 397 33 71 - 74
9090/1-1

—————

SĠMĠTLĠK UN ALIMI YAPILACAKTIR
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 500 Çuval Simitlik un, teklif alma usulüyle
alınacaktır.
2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü‘nden
temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 22.10.2015 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ Anadolu Bulvarı No: 13
Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel
: 397 33 65 - 66
Faks
: 397 33 71 - 74
9091/1-1

—————

FABRĠKAMIZIN ELEKTRĠK TESĠSATI UYGUNLUK RAPORLARI VE
ÖLÇÜMLERĠNĠN YAPTIRILMASI
1 - ĠĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği fabrikamızın elektrik tesisat uygunluk raporları
ve ölçümleri, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.
2 - Elektrik tesisat uygunluk raporları ve ölçümleri iĢinin Teknik ġartnamesi bedelsiz
olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 22.10.2015 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. Anadolu Bulvarı No: 13
Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel
: 397 33 65 - 66
Faks
: 397 33 71 - 74
9092/1-1
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessesemiz ihtiyacı olan ve aĢağıda belirtilen 1 (bir) adet hizmet alımı iĢi ile ilgili ihale
açık ihale usulü ile aĢağıda belirtilen tarihde ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin Adresi

: E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 45500
Soma/MANĠSA

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)
b) Elektronik posta adresi

Fax 612 20 13 - 613 20 13

: elisatinalma@eli.gov.tr

2 - Ġhale konusu hizmetin a)Ġhale
Niteliği-Türü-Miktarı
IĢıklar

B

Termik

K.Ġ.K. No

Dosya

Tarihi ve

ĠĢin

No

Saati

Süresi

2015-

03/11/2015

150

1970

Saat:14:00

gün

Stoğundan

300.000 ton kömürün yüklenmesi,
Soma B Termik Santralının 1-4
1

(Yırca veya Balcı kapısı) ve 5-6
Üniteleri

Kamyon

2015/137537

Bunkerlerine

veya stok sahalarına taĢınması ve
boĢaltılması Hizmet Alım ĠĢi
b) Yapılacağı yer

: ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) ĠĢin süresi

: Ġhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir.

d) Ġhale usulü

: Açık ihale

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer

: ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma /
Manisa

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No: 111

45500 Soma /

Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere geçici teminat
vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.
8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr
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TAġINMAZ SATILACAKTIR
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti BüyükĢehir Belediyesine ait olan, Ġmar Planında ―Akaryakıt ve Lpg
istasyonu‖kullanımında bulunan; Tapuda Atakum Ġlçesi, Balaç Mahallesi, F36B16D1D pafta,
11894 ada, 1 nolu parselde kayıtlı yüzölçümü 2.694,56 m² arsa nitelikli taĢınmaz, tanzim olunan
ġartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca
KAPALI TEKLĠF USULÜ ile satıĢ bedeli peĢin ödenmek üzere satıĢı yapılacaktır.
2 - Söz konusu taĢınmazın Muhammen Bedeli peĢin olarak toplam 10.000.000,00 TL (On
Milyon Türk Lirası)‘dır.
- Ġhalede yarıĢma (artırım) bu bedel üzerinden yapılacaktır.
3 - Geçici teminat oranı %3, tutarı 300.000,00 TL (Üç Yüz Bin Türk Lirasıdır.)
4 - Bahse konu Ġhale 05.11.2015 tarihinde, PerĢembe Günü Saat 15.30‘da BüyükĢehir
Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi
hükümleri uyarınca KAPALI TEKLĠF USULÜ ile yapılacaktır.
5 - Ġhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:
A. Nüfus cüzdanı sureti, (Gerçek kiĢiler için)
B. Kanuni ikametgâh belgesi,
C. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
D. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi vermesi,
a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr
siciline kaydı olduğuna dair belge,
b) Tüzel kiĢi olması durumunda, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
E. Ġmza Sirkülerinin verilmesi,
a) Gerçek kiĢi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiĢ imza sirküleri,
b) Tüzel kiĢiliğin olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de
Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye
Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir,
c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi ve tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
F. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter
tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
G. Geçici teminatın verilmesi,(2886 Sayılı D.Ġ.K.'da belirtilen geçici teminat olarak kabul
edilen değerler olmalıdır.)
H. Ġhaleye katılanın veya vekilinin BüyükĢehir Belediyesine problemli borcu ve iliĢiği
olmadığına dair belge
Ġ. 2886 sayılı D.Ġ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,
J. Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili
kurumlardan alacakları belge.
K. Ġhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.
6 - Teklifler Ġhale günü olan 05.11.2015 PerĢembe günü Saat: 15.30‘a kadar, sıra numaralı
alındılar karĢılığında Ġhale Komisyon BaĢkanlığına (Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yazı ĠĢleri ve
Kararlar Dairesi BaĢkanlığı - Encümen Kalemine) verilecektir.
- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da
gönderilebilecektir.
- Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine Komisyon BaĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu,
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.
- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:15.30‘a kadar Komisyon
BaĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin
alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon BaĢkanlığına verilen tekliflerin herhangi
bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.
9067/1-1

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 29

MUHTELĠF SUSTA SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2015/135609
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 2 kalem Ġç-DıĢ Susta, teknik Ģartname ve resimlere göre
imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 03/11/2015 - Saat 15:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
03/11/2015 günü saat 15:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 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.
8998/1-1

—————

MUHTELĠF BAGA-PERNO MALZEMELERĠ ALINACAKTIR
Ġhale Kayıt Numarası
: 2015/135497
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 23 kalem Vagon Muhtelif Baga-Perno malzemeleri,
teknik Ģartname ve resimlere göre imal ettirilmek
suretiyle satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 02/11/2015 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
02/11/2015 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 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.
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LOKOMOTĠFLER ĠÇĠN KLĠMA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2015/135486
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,
türü ve miktarı
: 15 Adet (DE 24000 tipi lokomotifler için-Montaj dahil)
Klima Sistemi (klima+invertör), teknik Ģartnameye göre
satın alınacaktır.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 03/11/2015 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına
03/11/2015 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
9000/1-1
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5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK
HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 3,75 TL ile en çok 88.597,00 TL arasında değiĢen; 22/10/2015
günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,38 TL, en çok 8.859,70 TL
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı
ayrı Ģartname eki listede gösterilen Çay, Cep Telefonu Kulaklığı, Cep Telefonu Bataryası, ġarj
cihazı, Muhtelif Cep Telefonu Aparatı, Muhtelif Giyim EĢyası, Plastikten Mamul Hayvan
ġeklinde ġiĢirilebilen Oyuncak ..... vb. cinsi 30 grup eĢya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana
Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSĠN adresindeki ihale salonunda 23/10/2015
tarihinde saat 09.30'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya/araç ve söz konusu ihale hakkında
ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324)
(651 28 66) numaralı telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karĢılığı
Mersin Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
Ġlan olunur.
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğünden:
ĠL
ĠLÇE
MAHALLE
MEVKĠ
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
VASFI
TAHMĠNĠ BEDEL
GEÇĠCĠ TEMĠNAT MĠKTARI
ĠMAR DURUMU

Ġstanbul
Küçükçekmece
Safra
Papaz Köprüsü
3319
6160,00 m²
Tarla
27.011.600,00 TL
2.701.160,00 TL
Emsal: 1.75, Hmax: serbest, ―Ticaret ve Hizmet‖ alanı

1 - 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun
kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmiĢ olan ve yukarıda niteliği belirtilen taĢınmazın
satıĢ ihalesi, Söğütözü Mah. Anadolu Bul. 2179 Sk. No: 5 Kat: 9 Çankaya/ANKARA adresinde
bulunan Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel DönüĢüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 37-43 üncü maddeleri ile Hazine
TaĢınmazlarının Ġdaresi Hakkında Yönetmelik‘in 28-33 üncü maddeleri uyarınca KAPALI
TEKLĠF usulüyle 05/11/2015 PerĢembe günü, saat 10.00‘da yapılacaktır. Ġstekliler ihale
dosyalarını yukarıda belirtilen gün ve saate kadar Söğütözü Mah. Anadolu Bul. 2179 Sk. No: 5
Kat: 8 Çankaya/ANKARA adresine teslim edeceklerdir.
2 - Ġsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için verecekleri belgeler aĢağıda gösterilmiĢtir:
a) Kanuni ikametgâh ve tebligat için Türkiye‘de adres beyanı,
b) Gerçek kiĢiler için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve tüzel kiĢiler için ise vergi
kimlik numarası ile birlikte mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili
meslek odası belgesi, (kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
e) ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi.
3 - Ġhale Ģartnamesi mesai saatleri içerisinde Söğütözü Mah. Anadolu Bul. 2179 Sk. No: 5
Kat: 8 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel
DönüĢüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görülebilir ve 1.500,00 TL karĢılığı satın alınabilir.
4 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye iliĢkin bilgiler;
www.csb.gov.tr ve www.csb.gov.tr/gm/altyapi/ web sayfalarından öğrenilebilir ve 0 312 410 77
07 numaralı telefondan bilgi alınabilir.
Ġlan olunur.
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DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI DENĠZ LĠSESĠ KOMUTANLIĞI
ĠHTĠYACI 1 ADET DĠJĠTAL FĠLM OYNATMA
MAKĠNASI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Lisesi Komutanlığı ihtiyacı 1 adet dijital film
oynatma makinası teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek
Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka
hesabına yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte, teknik Ģartname, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 23.10.2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik
Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat
ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6- Ġstekliler, ihale konusu iĢin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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580 ADET ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, ĠçiĢleri Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Ġhtiyacı 580 adet Çok
Fonksiyonlu Yazıcı teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek
Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik Ģartname ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 22.10.2015 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
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7 KALEM LABORATUVAR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne bağlı Mersin
Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı 7 kalem Laboratuvar Cihazı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile
ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde
belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis
banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 03/11/2015 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına
belirtilecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9141/1-1

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 35

1 ADET DĠJĠTAL ANJĠYOGRAFĠ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı
ihtiyacı 1 Adet Dijital Anjiyografi Cihazı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca
hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 02/11/2015 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına belirtilecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
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DÜZCE ĠLĠ, YIĞILCA ĠLÇE MERKEZĠ, HEBELER KÖYÜ MEVKĠ 17 ADA
9 PARSEL 48.415,12 m2 ARSA SATILACAKTIR
Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünden:
SatıĢı yapılacak Arsaların;
Ġli
Ġlçesi
Pafta No
Mevkii
Ada No
Parsel No
M2'si
Düzce
Yığılca
Hebeler
17
9
48.415,12
TOPLAM
48.415,12
NĠTELĠĞĠ
MĠKTARI
DURUMU
MUAMMEN BEDELĠ
GEÇĠCĠ TEMĠNATI
ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ
ĠDARENĠN TELEFON VE
FAKS NUMARASI
ĠHALENĠN YAPILACAĞI YER

Düzce Ġli, Yığılca Ġlçesi Hebeler Köyü Mevki 17 Ada
9 Parsel 48.415,12 M2. Arsa
1 Adet birbirine bitiĢik arsa Toplam 48.415,12 M2.
Kullanılabilir durumda
9.467.853,00 (Dokuz milyon dört yüz atmıĢ yedi bin
sekiz yüz elli üç) TL.
946.786, 00 (Dokuz yüz Kırk Altı bin Yedi yüz Seksen
Altı.) TL.
10.11.2015 - 14:00
Tel: 0380 651 40 28 Faks: 0380 651 40 48

Yığılca Orman ĠĢletme Müdürlüğü Atatürk mahallesi
Atatürk caddesi/Müdür Yardımcısı Odası
ĠHALE ġEKLĠ
2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45'inci maddesi
gereğince Kapalı Teklif (arttırma) usulü.
Yukarıda niteliği, tahmini satıĢ bedeli ve geçici teminatı belirtilen, Mülkiyeti Orman
Genel Müdürlüğümüze ait olup, ihtiyaç fazlası olmasından dolayı kullanılmayan ĠĢletme
Müdürlüğümüzün taĢınmazlarından 17 Ada 9 Parsel: 48.415,12 m2 arsanın (taĢınmazın) 2886
sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 10.11.2015
tarihinde saat 14:00 te Yığılca Orman ĠĢletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odasında ĠĢletme
Müdürlüğümüz Ġhale Komisyonu tarafından satıĢı yapılacaktır.
1 - Ġhale ile ilgili ġartname ve Arsalara ait diğer bilgi ve belgeler ĠĢletme Müdürlüğümüz
Makine Ġkmal Servisinde, Arsalar ise Yığılca Ġlçe Merkezi Hebeler Mevki mahallesinde
bulunmaktadır. Arsaları görmek isteyenler mesai saatleri içinde ĠĢletme Müdürlüğümüz Makine
Ġkmal Servisine müracaat edip görevli Kurum personeli refakatinde arsaları ücretsiz görebilir.
2 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler;
a) Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde T.C. VatandaĢı olmak, Tüzel kiĢi olması halinde
ise T.C. Kanunlarına göre ve Türkiye'de kurulmuĢ Tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.
b) Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
Gerçek kiĢi olması halinde Nüfus cüzdanının aslım ibraz etmeleri ve fotokopisini vermeleri, Tüzel
kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
d) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her
birinin (4/c) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
e) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi.
f) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu Ģartnameye ekli örneğe uygun ortak giriĢim
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde Noter
tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir)
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g) Ġstekliler 2886 sayılı Devlet ihale Kanununda teminat olarak kabul edilen değerlerden
herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektupları dıĢındaki teminatlar
idarenin Bolu Ġli, Yığılca Ġlçesi Ziraat Bankası Ģubesindeki TR 1800010001 53912848416-5001
nolu hesabına veya idarenin veznesine yatırılıp, alındı makbuzlarını istenilen diğer evraklarla
birlikte ihale SatıĢ Komisyonuna vereceklerdir. Geçici Teminat Banka Mektubu olarak
verilecekse yine 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre düzenlenmesi esastır.
3 - Ġsteklinin teklifini posta yoluyla göndermesi durumunda 10.11.2015 günü ihale saatine
kadar Yığılca Orman ĠĢletme Müdürlüğü Atatürk mahallesi Atatürk caddesi Makine ikmal
Servisine veya Ġhale Komisyonuna ulaĢması gerekmektedir.
4 - Ġhaleye ait ġartname Yığılca Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Makine ikmal Servisi
adresinde ücretsiz görülebilir, ihale üzerinde kalan istekli ile SatıĢ ġartnamesi düzenlenecek, Ġhale
bedeli üzerinden % 18 KDV, Binde 9,48 Damga Vergisi, Binde 5,69 Karar Pulu ayrıca tahsil
edilecektir. (Arsaların satıĢı ile ilgili yapılacak olan her türlü masraf ve vergiler alıcıya ait
olacaktır.)
5 - Ödeme: Ġhale bedeli peĢin ödenebileceği gibi alıcının istemesi halinde taksitle de
ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde vergiler ve satıĢ bedelinin en az dörtte biri peĢin, kalanı
en fazla iki yılda ve 3'er aylık eĢit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte taksitle ödenebilir. Taksitli
satıĢlarda taksit tutarını ve kanunî faizlerini karĢılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat
mektubu verilmesi veya satıĢı yapılan taĢınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu
hükümleri uyarınca Ġdaremiz lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde, taĢınmaz alıcısı adına
devredilir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibariyle kanuni faiz
hesaplanacaktır.
Ġhale ile ilgili tüm ayrıntılar Ġhale dokümanında bulunan Arsa SatıĢ ġartnamesinde
mevcuttur.
Ġlan olunur.
9037/1-1
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TEKĠRDAĞ YAT LĠMANI YAP-ĠġLET-DEVRET MODELĠ
ÇERÇEVESĠNDE ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden:
UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
tarafından,
- Tekirdağ Yat Limanı,
Projesi 3996 sayılı ―Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-ĠĢlet-Devret Modeli Çerçevesinde
Yaptırılması Hakkındaki Kanun‖ kapsamında ihale edilecektir.
1 - Söz konusu iĢin ihalesi Teklif Verme ġartnamesinde detaylandırılan usul ve esaslar
kapsamında kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.
2 - Ġstekliler Projeye ait ihale dosyasını 20/10/2015 tarihinden itibaren Altyapı Yatırımları
Genel Müdürlüğü UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek /
ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi BaĢkanlığı 523 No‘lu odada ücretsiz olarak
görebilirler. Ancak, ihaleye iĢtirak etmek için ihale dosya bedeli olan KDV dâhil 1.000,00-TL‘nı
(BinTürkLirası) UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne
yatırmalarını müteakip buna dair makbuzla birlikte Liman Yapım Dairesi BaĢkanlığına müracaat
ederek dosya almaları gerekmektedir.
3 - Bu proje ile ilgili teklif verme son tarihi; 22.12.2015 (Salı) saat 10:00 olup, ihalesi
aynı gün saat 10:30‘da yapılacaktır.
Söz konusu iĢin teklifi, bizzat istekli veya vekili tarafından Altyapı Yatırımları Genel
Müdürlüğü UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek / ANKARA
adresindeki Liman Yapım Dairesi BaĢkanlığı 523 No‘lu odada bulunan görevlilere teslim
edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo v.b. yollarla yapılacak
baĢvurular kabul edilmeyecektir.
4 - Ġhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak Ģartlar iĢin Teklif Verme
ġartnamesinde belirtilmiĢ olup, bu iĢin geçici teminat tutarı 200.000,00-TL‘dır
(ĠkiyüzbinTürkLirası).
5 - Adı geçen projede Görevli ġirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için
Hazine garantisi verilmeyecektir.
6 - Yukarıda ismi belirtilen iĢ, 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülecektir.
7 - Ġdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine
yapmakta tamamen serbest olup, Ġdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam
altında Ġdareden talepte bulunamazlar.
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TRANSFORMATÖR ĠZOLASYON YAĞI DEĞĠġĠMĠ YAPTIRILACAKTIR
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü(EÜAŞ) İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim
Santrali (A) İşletme Müdürlüğünden:
TRANSFORMATÖR ĠZOLASYON YAĞI DEĞĠġĠMĠ iĢi 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanununun 3. maddesi (g) bendi doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye
iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
Ġhale Kayıt Numarası

: 2015/138056

1 - Ġdarenin
a) Adresi

: AMBARLI MAH DOLUM TESĠSLERĠ YOLU
MEVKĠĠ 34315 AMBARLI AVCILAR/ĠSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

: 2128759100 - 2128759113

c) Elektronik Posta Adresi

: ambarli.ticaret@euas.gov.tr

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi

: http://www.euas.gov.tr

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2 Adet Transformatör Ġçin Sahada Yağ DeğiĢimi ve
Yedek Yağ Temini ĠĢi

b) Yapılacağı yer

: EÜAġ Ġstanbul Doğal Gaz K.Ç. Santrali (A) ĠĢletme
Müdürlüğü Avcılar/ĠSTANBUL

c) ĠĢe baĢlama tarihi

: SözleĢmenin imzalandığı tarihte iĢe baĢlanacaktır.

ç) ĠĢin süresi

: SözleĢmeyi müteakip yağların temini, santral sahasına
nakledilmesi

ve

yağ

değiĢimi

için

gerekli

malzemelerin tedariki için 30 gündür. Yağ değiĢimi,
tretman, değiĢim sonrası testler ve devreye alma
hazırlıkları için her bir trafoya ayrı olmak üzere 7
gündür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer

: EÜAġ Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) ĠĢletme
Müdürlüğü Avcılar/ĠSTANBUL

b) Tarihi ve saati

: 11.11.2015 - 15:00

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve
Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
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4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde
bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Ġhale konusu iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. Ancak iĢin tamamı
alt yüklenicilere yaptırılamaz. Ġstekliler, ihale konusu yapım iĢinde alt yüklenicilere yaptırmayı
düĢündükleri iĢlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri:
Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin %20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini
gösteren belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Ġstekliler, iĢin konusu transformatör yağ değiĢiminde kullanılacak yeni yağının markası,
üretim tarihi, partisi ve tüm kimyasal ve teknik özelliklerini içeren katalog bilgilerini teklif
dokumanı ile birlikte verecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
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* En az 154 kV YG bir transformatörün büyük bakımı, planlaması ve süpervizörlüğünü
yapmıĢ olmak,
* En az 154 kV YG bir transformatör imalatı ve montajını yapıp devreye almıĢ olmak,
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TR (Türk Lirası) karĢılığı EÜAġ
Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A) ĠĢletme Müdürlüğü Ticaret Servisi Avcılar/ĠSTANBUL
adresinden satın alınabilir.
Ġhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50 TR (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank
Avcılar ÇarĢı ġubesi TR 95000 1500 158007 296 939341 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta
yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ve
adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kiĢiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası
bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep
baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az
beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde,
postanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı
idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın
alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAġ Ġstanbul Doğalgaz K.Ç. Santralı (A)
ĠĢletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Avcılar/ĠSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecektir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif
verilecektir.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Diğer hususlar:
13.1. TeĢekkülümüz 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi
doğrultusunda istisna kapsamındadır. Ġhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya
tamamen vermekte serbesttir.
13.2. Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son
fıkrasına istinaden ġirketimiz (EÜAġ) Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğinin usul ve esasları
doğrultusunda yapılacaktır.

9128/1-1
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4 KALEM MUHTELĠF LABORATUVAR TEÇHĠZATI SATIN ALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu‘nun 3. maddesi
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554
sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası
: 2015/139058
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58
c) Elektronik posta adresi
: bap.ihale@gazi.edu.tr
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı
Ölçü
Sıra no:

b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Birimi

1

Optik Spektrum Analizör

1

Adet

2

DC Güç Kaynağı

3

Adet

3

Multimetre

1

Adet

4

Osiloskop

1

Adet

: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fakültesi
: SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 80 (Seksen)
takvim günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi
b) Tarihi ve saati
: 03.11.2015 Salı günü, saat: 14:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
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4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Ġhale dökümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1. Ġmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,
1) Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
2) Ġstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci
ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,
3) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı
sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,
4.2.4. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak)
verilecektir.
4.2.5. Kalite ve Standarda iliĢkin belgeler ve taĢıması gereken kriterler:
4.2.5.1. CE(1.kalem için), ĠSO, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi ve SatıĢ Sonrası
Hizmet Yeterlilik Belgesi (3.kalem için) verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 - Ġhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın
alınabilir.
7.2 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 03/11/2015 Salı günü, saat 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
9162/1-1
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3 KALEM MUHTELĠF TIBBĠ CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Muhtelif Tıbbi Cihaz alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu‘nun 3. maddesi (f) bendi
ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası
: 2015/138512
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Birimi 06500 Teknikokullar / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58
c) Elektronik posta adresi
: bap.ihale@gazi.edu.tr
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Muhtelif Tıbbi Cihaz Alımı
Sıra
No.
1
2
3

b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi

Ölçü
Malzemenin Cinsi
Göz ameliyat mikroskobu için
görüntüleme ve kayıt sistemi
Led ıĢık kaynaklı göz ameliyat
mikroskobu
Elektroretinografi cihazı

Miktarı

Birimi

1

Adet

1

Adet

1

Adet

: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
: SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 60 (AltmıĢ) takvim
günüdür.

3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi
b) Tarihi ve saati
: 27.10.2015 Salı günü, saat: 10:30
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Ġhale dökümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,
4.2.3. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak)
verilecektir.
4.2.4. Ġsteklilerin, T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na (TĠTUBB) kayıtlı
olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında
(TĠTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 - Ġhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 40.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın
alınabilir.
7.2 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 27/10/2015 Salı günü, saat 10:30‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
9163/1-1
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3 KALEM MUHTELĠF LABORATUVAR TEÇHĠZATI SATIN ALINACAKTIR
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu‘nun 3. maddesi
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554
sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale kayıt numarası
: 2015/138528
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Birimi 06500 Teknikokullar / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58
c) Elektronik posta adresi
: bap.ihale@gazi.edu.tr
2 - Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı
Sıra

Ölçü
Miktarı

Birimi

1

Elementel Analiz

1

Adet

2

ATR-FTIR

1

Adet

1

Adet

No.

3

Malzemenin Cinsi

Yüksek Performanslı Sıvı
Kromatografisi

b) Teslim yeri
: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi
c) Teslim tarihi
: SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 60 (AltmıĢ) takvim
günüdür.
3 - Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi
b) Tarihi ve saati
: 27.10.2015 Salı günü, saat: 11:15
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Ġhale dökümanının satın alındığına dair belge,
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)‘de yer alan belgelerin her bir
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,
Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için
teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,
4.2.3. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak)
verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1 - Ġhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500
Teknikokullar / ANKARA adresinde görülebilir ve 40.- Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın
alınabilir.
7.2 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler 27/10/2015 Salı günü, saat 11:15‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar / ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
9164/1-1
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15 HP VE 20 HP HAVA MOTORU YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından:
ĠĢin adı: 15 HP ve 20 HP Hava Motoru yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi
kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2015/132035
Dosya No
: 1527086
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: BÜLENT ECEVĠT CADDESĠ NO: 125 ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)
Faks : 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - Ġhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 15 HP ve 20 HP Hava motoru yedekleri: 30 kalem
b) Teslim yeri
: TTK. Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal ve Daire
BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri Müdürlüğü
Tesellüm Ambarıdır. /ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: ĠĢe baĢlanmasına müteakip 60 takvim günü
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi
No:125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 27.10. 2015 – 15:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4-1- Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) ġartnamede belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
ı) ġartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi,
i) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif her tip hava motoru yedekleri için toplamda en
düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 20,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 27.10.2015 SALI günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
9155/1-1
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 55,00- TL ile en çok 23.877,30- TL arasında değiĢen;
22.10.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,50- TL, en çok
2.387,73- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen Rulman, Elektrik Anahtarlama Aparatı,
Elektrik Devre Elemanı, Elektrik Anahtarı, Transformatör, Konteyner, Cep Telefon Bataryası,
ġarj Aleti, Hafıza Kartı, Kulaklık, KiĢi EĢyası, Çay, Usb Bellek, Hesap Makinası, Ara Kablo,
Valf, Hilti, Elektrik motoru, Yağ Keçesi, Sac muhafaza, Aspiratör, Fırça, Lastik KayıĢ, Redüktör,
Pil Döküm Aktarma Organı, Prinç Metal Döküm Parçası, Kol Saati, Tabak, Üre cinsi muhtelif
eĢyalar vb. 14 grup eĢya açık artırma suretiyle, Hançerli Mahallesi Sahil Yolu Cad. No:37 Liman
Ġçi Toplantı Salonu Ġlkadım/SAMSUN adresindeki ihale salonunda 23.10.2015 tarihinde saat
09.30'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(362)(445 00 68) numaralı telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00- TL bedel karĢılığı
Samsun Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
Ġlan olunur.
9160/1-1

—— • ——
ĠSTANBUL ĠLĠ, ÜSKÜDAR ĠLÇESĠ, ÇENGELKÖY MAH., 980 ADA, 38 PARSEL
ÜZERĠNDE BULUNAN MEVCUT BĠNA YIKILARAK YENĠ BĠNA
(DÜKKAN + KONUT) ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, Çengelköy Mah., 980 Ada, 38 Parsel üzerinde bulunan
mevcut bina yıkılarak yeni bina (dükkan + konut) inĢaatı anahtar teslim götürü bedel ile
yaptırılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar/ĠSTANBUL―
adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir.
Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.11.2015 günü saat 10:30‘a kadar Genel
Müdürlüğümüz Ġdari ĠĢler Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 13.11.2015 günü saat 14:30‘da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir.
9132/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve
Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince
yapılacaktır.
Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.
BĠRĠMĠ

BÖLÜMÜ

UNVANI

DERECESĠ

ADEDĠ

ARANAN NĠTELĠKLER
Bilgisayar
Güvenilirliği,

Bilgisayar

Dr.

Fakültesi

Mühendisliği

(1), (2),

Bilgisayar

Paralel

Mimariler,

Transactional Bellek konularında

Yrd. Doç.
Mühendislik

Mimarisi,

araĢtırma çalıĢmaları ve uluslararası
2

1

taranan bilimsel dergi

yayınları

bulunmak, teorik ve pratik deneyimi
(3)

olmak ve bu alanlardaki çalıĢmalara
hitap eden bir doktora dercesine sahip
olmak.

1 - Eğitim-öğretim %100 Ġngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar
Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete‘de
yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen
yabancı dil yeterlilik Ģartlarına haiz olması gerekmektedir.
2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda saygın ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı
olmak.
3 - AraĢtırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.
9103/1-1

—— • ——
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME ĠLANI
14.10.2015 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak
öğretim üyelerine iliĢkin ilanın 14. satırında yer alan Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek
Bilimleri Bölümü Farmasotik Kimya Anabilim Dalı ―Karbon kompleksleri ve farmasotik
özellikler konusunda çalıĢmaları olmak‖ açıklamalı 1. dereceli yardımcı doçent ilanı ―Karben
kompleksleri ve farmasotik özellikleri konusunda çalıĢmaları olmak‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
Ġlan olunur.

9165/1-1
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Dışişleri Bakanlığından:
ADAY KONSOLOSLUK VE ĠHTĠSAS MEMURLUĞU
GĠRĠġ SINAVLARI DUYURUSU
I. GENEL BĠLGĠLER:
1 - Konsolosluk ve Ġhtisas Memurları, dıĢ iliĢkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki
ve sorumluluk üstlenen ve yurtdıĢında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.
2 - Bu ilana göre açılacak giriĢ sınavları ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve Ġhtisas
Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdıĢı teĢkilatında konsolosluk,
kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel iĢler, protokol, kançılarya idaresi ve ulusal mevzuatla
bağlantılı hukuki, idari ve mali iĢler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir. Konsolosluk
ve Ġhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın http://www.mfa.gov.tr adresli
internet sayfasından eriĢmek mümkündür.
3 - Konsolosluk ve Ġhtisas Memurluğu sınavı üç farklı kategoride yapılacak olup, atama
yapılabilecek azami kadro sayısı 45‘tir. GiriĢ sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep
maaĢ dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu
derece kadrolara yapılabilecektir.
4 - GiriĢ sınavı yazılı ve sözlü aĢamalarından oluĢmaktadır. Sınavın yazılı aĢaması 21-22
Kasım 2015 tarihlerinde Ankara‘da yapılacaktır.
5 - GiriĢ sınavına iliĢkin olarak bu ilanda yer verilmemiĢ düzenlemeler, DıĢiĢleri
Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır.
II. SINAVA BAġVURU ġARTLARI
1 - Sınavlara baĢvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel Ģartları taĢımak
ve
b) 01.01.2015 tarihi itibariyle 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak (01.01.1980 ve daha sonra
doğmuĢ olanlar) gerekmektedir.
2 - Konsolosluk ve Ġhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategori itibariyle yapılacak olup,
sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, kategoriler itibariyle KPSS
puan türleri ve baĢvuru için gerekli olan ve 2014 veya 2015 yıllarında alınmıĢ olan asgari KPSS
puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları
aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir.

Kategori
Adı

Yabancı
Dil

Genel-1

Ġngilizce

Genel-2

Almanca
Fransızca

Genel-3

Arapça
Ġspanyolca
Portekizce
Rusça
Sırpça

KPSS Puan
Türü
P-3
P-36
P-108
P-3
P-36
P-108

Asgari
KPSS Puanı

Kontenjan

Yazılı Sınava
Kabul Edilecek
Aday Sayısı

80

20

200

75

15

150

P-3

55

10

100

45

450
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3 - Herhangi bir kategori için belirlenen kontenjan sayısında adayın sözlü sınav
sonucunda baĢarılı olamaması halinde, bu kontenjan sırasıyla, en yüksek puanı alan yedek
adayların bulunduğu diğer mezuniyet grubu veya gruplarına tahsis edilebilecektir.
4 - Farklı kategori sınavları için özel Ģartlar aĢağıdaki gibidir;
a) Genel-1 kategorisi:
Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,
b) Genel-2 kategorisi:
Sınava girecek adayların en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,
c) Genel-3 kategorisi:
Sınava girecek adayların;
- Türkiye‘deki üniversitelerin ilgili dil bölümlerinden (dil öğretmenlikleri dâhil) mezun
olmaları veya
- Tabloda belirtilen dillerde eğitim veren yabancı üniversitelerin herhangi bir bölümünden
alınmıĢ lisans/lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunmaları veya
- Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olup, sınava girilecek yabancı dilde 2013,
2014 veya 2015 yılları içerisinde YDS‘de en az C (en az 70 puan) seviyesinde baĢarılı olmuĢ
bulunmaları,
5 - Genel-1 ve Genel-2 kategorilerinden sınava KPSS-3 puan türü ile baĢvurmak isteyen
adayların, bu puan türünden tabloda belirtilen asgari puanları almaları kaydıyla, 2013, 2014 ve
2015 yıllarında gerçekleĢtirilen YDS veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir uluslararası
dil sınavından % 70 seviyesinde baĢarılı olmaları gerekmektedir.
6 - Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde KPSS
puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari KPSS puanına sahip olmak sınava
katılma hakkını garanti etmemektedir.
7 - Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleĢtirilecek olan Aday Konsolosluk ve Ġhtisas
Memurluğu giriĢ sınavlarından yalnızca birine baĢvurabileceklerdir.
8 - Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr
adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
9 - Sınava katılabilecek adaylara iliĢkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın
yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.
III. GĠRĠġ SINAVI BAġVURULARININ YAPILMASI
1 - GiriĢ sınavı baĢvuruları 26 Ekim 2015 Pazartesi günü baĢlayacak ve 6 Kasım 2015
Cuma günü saat 18:00‘de sona erecektir. BaĢvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli
internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet Ģifresi ile
yapılacaktır. BaĢvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri
Ģunlardır:
a) T.C. kimlik numarası,
b) KPSS sonuç puanının beyanı,
c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmıĢ olması halinde,
YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,
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e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmıĢ olması halinde,
YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).
2 - Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2013, 2014 veya
2015 yıllarında alınmıĢ en az ―B‖ düzeyinde YDS puanı olanların, sınavda ilave puan almaya hak
kazanabilmeleri için, YDS sonuç belgelerini de diğer baĢvuru evrakıyla birlikte iletmeleri
gerekmektedir.
3 - Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden ek puan alınabilmesi
için, YDS puanı yerine, eĢdeğerliği YÖK tarafından saptanmıĢ uluslararası dil sınavlarından
2013, 2014 veya 2015 yıllarında alınan puanların YDS‘deki karĢılıkları da değerlendirmeye
alınacaktır.
IV. SINAVIN AġAMALARI:
1 - Yazılı Sınav:
a) Yazılı sınav aĢağıdaki bölümlerden oluĢacaktır.
- Türkçe Kompozisyon
- Yabancı Dilde Kompozisyon
- Yabancı Dilden Türkçeye Çeviri
- Türkçeden Yabancı Dile Çeviri
b) Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70‘tir.
c) Adaylar, aĢağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
- Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2013, 2014
veya 2015 yılında almıĢ olduğu YDS puanının 80‘in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda
aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
- Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2013, 2014 veya 2015 yılında
YDS‘den aldığı puanın 80‘in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması
alınacak puan toplamına eklenecektir.
d) Yazılı sınav aĢamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu
aĢamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2 - Sözlü Sınav:
a) Yazılı sınavda baĢarılı olan adaylar sözlü sınav aĢamasına geçmeye hak kazanacaktır.
Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayıĢ, temsil görevine iliĢkin nitelikleri ve yeterliliği, genel
kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranıĢ ve tepkilerinin meslek
gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara‘da yapılacak sözlü sınavın
tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.
b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70‘tir.
c) Sözlü sınav aĢamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.
d) Ġlave bilgi talepleri için aĢağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden
Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı/Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı (C Blok 4. Kat)
Balgat/Ankara
E-posta: sinav@mfa.gov.tr
Tel: (312) 2921000

9151/1-1
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Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:
AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU
Üniversitemize Hukuk MüĢavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002
tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ―Kamu Görevlerine Ġlk
Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince,
hazırlanan ―Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve
Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri uyarınca, Avukat alımı
yapılacaktır.
MÜRACAATTA ĠSTENĠLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAġVURU YERĠ VE
ġEKLĠ
BAġVURU ġARTLARI
BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1. BaĢvuru Formu, personel.erzincan.edu.tr web
48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları sitesinden temin edilebilecektir.
taĢımak,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı
2. Son baĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ
süresi dolmamıĢ KPSSP3 puan türünden, en olanların diploma denklik belgesinin onaylı
az 70 (YetmiĢ) Puan almıĢ olmak,
örneği)
3. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da 3. Üç adet vesikalık fotoğraf,
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu‘nca 4. KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki Yükseköğretim 5. ÖzgeçmiĢ
Kurumlarından mezun olmak,
6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
4. Son baĢvuru tarihi itibariyle Avukatlık
ruhsatnamesine sahip olmak.
SINAV KONULARI
BAġVURU YERĠ VE ġEKLĠ
• Anayasa Hukuku
• Ġdare Hukuku
BaĢvurular Ģahsen veya posta
• Medeni Hukuk
• Ġdari Yargılama Hukuku
yoluyla Üniversitemiz Personel
• Borçlar Hukuku
• Ceza Hukuku
Dairesi BaĢkanlığına yapılacak
• Ticaret Hukuku
• Ceza Usul Hukuku
olup,
postada
yaĢanabilecek
• Medeni Usul Hukuku
• ĠĢ ve Sosyal Güvenlik
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
• Ġcra ve Ġflas Hukuku
Hukuku
KADRO BĠLGĠLERĠ
Unvan
Sınıf
Adedi
Derece
Avukat
AH
1
6
SINAV TAKVĠMĠ
ĠLAN BAġLANGIÇ
SON BAġVURU
19.10.2015
19.11.2015
TARĠHĠ
TARĠHĠ
Erzincan
BAġVURU
Üniversitesi Hukuk
YAZILI SINAV
DEĞERLENDĠRME
27.11.2015
MüĢavirliği
PROGRAMI
TARĠHĠ
02.12.2015 Saat: 14.00
Erzincan
Üniversitesi Hukuk
YAZILI SINAV SONUÇ
SÖZLÜ SINAV
03.12.2015
MüĢavirliği
AÇIKLAMA TARĠHĠ
PROGRAMI
04.12.2015 Saat: 14.00
SONUÇ AÇIKLAMA TARĠHĠ
08.12.2015
9102/1-1
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Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25.
maddesinde belirtilen asgari koĢulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamıĢ olmak
koĢuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup, baĢvuracak adayların Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca
AraĢtırma Eserini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını, Üniversiteye
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren
15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmiĢlerini, noterden
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine
ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları,
ayrıca Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değiĢecek
bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamıĢ
olmaları gerekmektedir.
Yurt dıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ
olması gerekmektedir.
Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile
postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
TIP FAKÜLTESĠ
Kadro
Unvanı

Adet

Profesör

1

Aile Hekimliği

Profesör

1

Kadın Hastalıkları
ve Doğum

Profesör

1

Kadın Hastalıkları
ve Doğum

Profesör

1

Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Ġç Hastalıkları

Profesör

1

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Kardiyoloji

Doçent

1

Bölüm
Radyasyon
Onkolojisi

Aranan ġartlar
- Meme Kanseri ve intraoperatif elektron
tedavisinde deneyimli olmak.
- Ulusal ve uluslararası alanda ―Tip 2 Diyabete
Aile Hekimliği yaklaĢımı‖ ve ―Tıp eğitimi‖ ile
ilgili özgün çalıĢmalarda bulunmuĢ ve yayın
yapmıĢ olmak.
- Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yandal uzmanı
olmak.
- Üremeye yardımcı tedaviler eğitimi
sertifikasına, yurt içi ve yurt dıĢında ileri düzey
laparoskopi ve robotik cerrahi konusunda
çalıĢmıĢ ve gerekli sertifikasyonlara sahip
olmak.
- Otoloji-Nörootoloji üst ihtisasına sahip olmak.
- Larenks kanserinde virüslerin rolü ile ilgili
araĢtırmalarda bulunmak ve Avrupa Kulak
Burun Boğaz Yeterlik Belgesi sahibi olmak.
- Nörooftalmoloji konusunda çalıĢma yapmıĢ
olmak.
- Nefroloji uzmanı olmak.
- Organ transplantasyon patolojisi konusunda
deneyimli olmak.
- Dermatopatoloji ve Oftalmik patolojide
deneyimli olmak.
- Aort kapak hastalıklarının invasif ve non
invasif yöntemlerle değerlendirilmesi ve
Perkütan aort kapak giriĢimleri (TAVR)
konusunda deneyimli olmak.
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Bölüm
Moleküler Biyoloji
ve Genetik

Bölüm
Beslenme ve
Diyetetik
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FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Kadro
Unvanı
Adet
Aranan ġartlar
- Moleküler hücre biyolojisi ve Biyokimya
Profesör
1
alanında ders vermiĢ ve araĢtırma yapmıĢ olmak.
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
Kadro
Unvanı
Adet
Aranan ġartlar
- Endokrinoloji doçenti olmak, YurtdıĢında
Doçent
1
obezite ve diyabet konusunda çalıĢma yapmıĢ
olmak.

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Kadro
Bölüm
Unvanı
Adet
Aranan ġartlar
- MR ile moleküler difüzyonun ölçülmesi ve
Tıp Mühendisliği
Doçent
1
modellenmesi konusunda deneyimli olmak.
BAġVURU ADRESĠ:
Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, KayıĢdağı Cad. No: 32 AtaĢehirĠSTANBUL
Tel: 0216 500 44 44
9130/1-1

—— • ——

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3‘ncü
maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen kamuya yararlı bir iĢte ücretsiz çalıĢma
yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aĢağıda adresi bildirilen
müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.
Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen
süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen
kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir.
Ġlanen tebliğ olunur.
S. No

Dosya No

Ġlamat No

1

2015/1488 DS

2014/2-358

Yordan Rumenov YORDANOV

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

2

2015/1370 DS

2013/1458

Emil MALINOV

3

2015/1493 DS

2014/2-1916

Myumyun Mustafa SELIM

200 Saat

4

2015/1314 DS

2015/7-2000

Muhammed ABDULLAH

150 Saat

5

2015/1117 DS

2009/59

Alamır TAHMASSEB

8 Saat

6

2015/1116 DS

2008/3911

Szilvia PAZMANDI

4 Saat

7

2015/1227 DS

2014/2-2259

Mehmet KORKMAZ

8

2015/1489 DS

2014/2-238

GYULTEN MEHMED KERIM

50 Saat

40 Saat
1000 Saat

608 Saat

9

2015/1494 DS

2014/2-660

Leylya Yuseınova HASANOVA

40 Saat

10

2015/1491 DS

2014/2-2002

Rıdvan Ismaıl HASAN

50 Saat

11

2015/1492 DS

2014/2-288

STEFAN LANINOV PETROV

150 Saat

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ġstasyon
Mah. Ebenazire sk. Yeni Adliye Binası Kat: 1 Edirne Telefon: 0 (284) 212 71 08
9125/1-1
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
ANKARA

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2012/21990

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/Karayolları
Genel Müdürlüğü

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

ANKARA/Yücetepe

Adresi

Ġnönü Bulvarı No:14

Tel-Faks

0312 415 70 00/
0312 417 28 51

E-Mail

info@kgm.gov.tr

Posta Kodu 06100

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Adı/Unvanı

ĠMA Müh. ĠnĢ. ve Tic. Ltd.ġti.

Adresi

Ata Sok. No: 4/4
06580 Anıttepe/ANKARA

T.C. Kimlik No.

-

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

474 000 4631

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf
Odası

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

43866

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

7. Yasaklamanın
(1) Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KĠK

()

b-4735
KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( ) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

()

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık
Ġhalelerinden

Bakanlık
( )
Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

( ) Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret
veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9129/1-1
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2012/17713

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Spor Genel Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

ANKARA/ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

Örnek Mahallesi Oruç
Adresi

Reis Cad. No: 13
Altındağ / ANKARA

Posta
Kodu

06080

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Arsel ĠnĢ. Tes. Mak. Tic. ve San. Ltd.

Adı/Unvanı

ġti.
Çankaya /ANKARA

T.C. Kimlik No.

54085122614

Vergi Kimlik/

0800039449

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret
Odası
Ticaret Sicil No.

Ankara Ticaret Odası
66436
7. Yasaklamanın

6.
Süresi

Mustafa Orhan ÖZER

Filistin Sokak No:14/1

Adresi

Yasaklama

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ay

(-)

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KĠK

c-2886 DĠK

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum
Ġhalelerinden

( )
( )

b( )

4735

(X)

KĠSK
d-Diğer
Mevzuat
Tüm
Ġhalelerden
Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum
Ġhalelerinden

9131/1/1-1

( )
(X)
( )
( )

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 67

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2013/9590

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Spor Genel Müdürlüğü

Ġl/Ġlçe

ANKARA/ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

Örnek Mahallesi Oruç
Adresi

Reis Cad. No: 13
Altındağ /ANKARA

Posta Kodu

06080

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Necigül ĠnĢ. Turz. San. ve Tic. Ltd. ġti.
GüneĢli Merkez Mah. Kirazlı Cad.
Önsallar ĠĢhanı K. 1 No: 29

Adresi

Bağcılar / ĠSTANBUL
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

2060080249

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret
Odası
Ticaret Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ġstanbul Ticaret Odası
338373
7. Yasaklamanın

Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KĠK

c-2886 DĠK

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

( )

( )

( )

b-4735
KĠSK

d-Diğer
Mevzuat
Tüm
Ġhalelerden
Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum
Ġhalelerinden

9131/2/1-1

(X)

( )

(X)

( )

( )
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2013/104180

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Adresi

Posta Kodu

Spor Genel Müdürlüğü
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.
No:13 Altındağ /ANKARA
06080

Ġl/Ġlçe

ANKARA/ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Necigül ĠnĢ. Turz. San. ve Tic.

Adı/Unvanı

Ltd. ġti.
GüneĢli Merkez Mah. Kirazlı Cad.
Önsallar ĠĢhanı K. 1 No: 29

Adresi

Bağcılar / ĠSTANBUL
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

2060080249

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret

Ġstanbul Ticaret Odası

Odası
Ticaret Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

338373
7. Yasaklamanın
Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735

( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

( )
( )

Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

9131/3/1-1

( )
( )
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2014/162752

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Adresi

Posta Kodu

Spor Genel Müdürlüğü
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.
No:13 Altındağ /ANKARA
06080

Ġl/Ġlçe

ANKARA/ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Ören ĠnĢaat Ticaret ve Sanayi

Adı/Unvanı

Limited ġirketi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Yusuf YURTÖĞREN

Kazım Özalp Mah. ReĢit Galip
Adresi

Cad. No: 84/4
Çankaya / ANKARA

T.C. Kimlik No.

10696085274

Vergi Kimlik/

6600021201

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret

Ankara Ticaret Odası

Odası
Ticaret Sicil No.

6. Yasaklama
Süresi

89168
7. Yasaklamanın
Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735

( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

( )
( )

Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

9131/4/1-1

( )
( )
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Adresi

Posta Kodu

Spor Genel Müdürlüğü
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.
No:13 Altındağ/ANKARA
06080

Ġl/Ġlçe

ANKARA/ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Finka Grup ĠnĢ. Taah. Turz. Pet.

Adı/Unvanı

Mad. Tic. ve San. Ltd. ġti.
Çankaya Cad. Kader Sokak

Adresi

Ankara Apt. No: 46/15
G.O.P/ANKARA

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

5080313024

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası

Odası
Ticaret Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

281458
7. Yasaklamanın
Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735

( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

( )
( )

Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

9131/5/1-1

( )
( )
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2013/185966

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Adresi

Posta Kodu

Spor Genel Müdürlüğü
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.
No:13 Altındağ /ANKARA
06080

Ġl/Ġlçe

ANKARA/ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

YeĢim SANIR - SANIR ĠNġAAT

HoĢdere Cad. ReĢat Nuri Sokak
Çankaya Park Evleri 52/1C Blok

Adresi

Çankaya/ANKARA
T.C. Kimlik No.

24055677208

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası

Odası
Ticaret Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

289813
7. Yasaklamanın
Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735

( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

( )
( )

Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

9131/6/1-1

( )
( )
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

2013/140336

2. Yasaklama Kararı Veren

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Adresi

Posta Kodu

Spor Genel Müdürlüğü
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad.
No:13 Altındağ /ANKARA
06080

Ġl/Ġlçe

ANKARA/ALTINDAĞ

Tel-Faks

0 312 596 60 00 - 596 70 48

E-Mail

sgm.gsb.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Fetih Grup ĠnĢ. Orm. Ürn. Gıda

Adı/Unvanı

Tar. San. ve Tic. Ltd. ġti.
ġanlıurfa Yolu Üzeri 1. Km
Gündoğan Plaza Kat: 3 No: 14

Adresi

Kayapınar / DĠYARBAKIR
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

3850584000

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu Ticaret

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi

Odası

Odası

Ticaret Sicil No.

25191

6. Yasaklama
Süresi

7. Yasaklamanın
Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735

( )

KĠSK

(X)

c-2886 DĠK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

(X)

Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

( )
( )

Bakanlık
Ġhalelerinden
Kurum Ġhalelerinden

9131/7/1-1

( )
( )
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
9134/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
48.01.4957
Toplantı Tarihi ve No : 19/11/2014-136
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 19/11/2014-2945
BODRUM
Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Yalıkavak Beldesi, Küdür Mevkiinde, Ġzmir II Numaralı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.11.1999 tarih ve 886 sayılı kararı ile tescilli I.
ve III. doğal sit alanı için hazırlanmakta olan Koruma Amaçlı Ġmar Planı içinde kalan korunması
gerekli taĢınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanlarına iliĢkin Müdürlük Uzmanları
tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan irdeleme ve tescil önerilerine iliĢkin;
Yalıkavak Belediyesinin 22.08.2013 tarih ve 3126 sayılı, 20.09.2013 tarih ve 3514 sayılı,
18.02.2014 tarih ve 706 sayılı yazıları ve ekleri, Muğla Mimarlar Odası ġubesinin 20.09.2013
tarih ve 465 sayılı yazıları ve ekleri, 10.03.2014 tarihli Müdürlük Uzman raporu ve ekleri okundu,
iĢlem dosyası incelendi, 14.03.2014 gün ve 2446 sayılı karar gereği Kurul üyelerince yerinde
incelemesi yapıldı, yapılan görüĢmeler sonunda;
Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Yalıkavak Beldesi, Küdür Mevkiinde, Ġzmir II Numaralı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.11.1999 tarih ve 886 sayılı kararı ile tescilli I.
ve III. doğal sit alanı için hazırlanmakta olan Koruma Amaçlı Ġmar Planı içinde kalan korunması
gerekli taĢınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanlarına iliĢkin Kurul üyelerince tarafından
yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan ekli liste II‘de belirtilen taĢınmazlardaki yapıların
2863 sayılı yasanın 6. maddesinde tanımlanan özelliklere sahip olması nedeniyle korunması
gerekli kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı gruplarının 2.grup yapı olarak belirlenmesine,
Ekli liste I‘de belirtilen taĢınmazlardan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli
olan yapıların kültür varlığı olarak tescilinin devamına ve koruma gruplarının 2 olarak
belirlenmesine, tescil ve tescilinin devamına karar verilen yapıların korunma alanlarının kararımız
eki kadastral haritalarda gösterildiği Ģekliyle uygun bulunduğuna, bu yapıların yer aldığı
parsellere komĢu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsellere cephe veren parsellere
yapılması planlanan her türlü inĢai ve fiziki müdahale öncesi Koruma Kurulundan izin
alınmasına,
Yapılan tespitler sırasında tescilli eski 786, 915, 329, 303, 74 parsellerde yer alan
yapılardaki inĢai ve fiziki müdahalelere iliĢkin ilgili belediyesinden bilgi ve belge istenilmesine,
ekli Liste I ve II de yer alan taĢınmazlardan statik olarak sağlam olmayanlarda can, mal ve çevre
güvenliğinin ilgili belediyesince sağlanmasına,
Küdür Mevkiinde yer alan öneri arkeolojik sit sınırlarının Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Karya AraĢtırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılan tespit çalıĢmalarının
Müdürlüğümüze iletilerek bu tespitlerin haritalara iĢlenmesinden sonra konunun
değerlendirilmesine karar verildi.

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 75

9049/1-1

Sayfa : 76

RESMÎ GAZETE

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2015-136
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 02.09.2015-2321
MALATYA
Dosya No
: 44.03.26
Malatya Ġli, Arguvan Ġlçesi, Ġsa Mahallesi‘nde sit alanı dıĢında bulunan, tapunun 575 nolu
parseli ile kadastro harici alanda yer alan ve yapılması planlanan Aliağa Barajı ve Sulaması Proje
alanı yüzey incelemesinde tespit edilen Aliağa Deresi YerleĢim Alanı ve Tümülüsü‘nün tesciline
iliĢkin iĢlemlerin ivedilikle tamamlanması istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü‘nün 29.06.2015 tarihli ve 52886439-168.01.01(44.03.04) sayılı yazısı, eki DSĠ 9.
Bölge Müdürlüğü ‗nün 15.06.2015 tarihli ve 64952688-384381 sayılı yazısı, ekleri; Aliağa Deresi
YerleĢim Alanı ve Tümülüsü‘nün tesciline iliĢkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
raportörlerinin 05.05.2015 tarihli ve 360 sayılı inceleme raporu ile 01.09.2015 tarihli ve 664 sayılı
dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme
sonunda;
Malatya Ġli, Arguvan Ġlçesi, Ġsa Mahallesi‘nde bulunan, tapunun 575 nolu parseli ile
kadastro harici alanda tespit edilen Aliağa Deresi YerleĢim Alanı ve Tümülüsü‘nün2863 sayılı
Kanun‘un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak
tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritalarda
iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit haritası koordinat listeleri ile sit fiĢinin
onaylanmasına,
Aliağa Deresi YerleĢim Alanı ve Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma
esasları ve kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun
05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;
- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine,
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,
- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel
kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve
varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına,
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin
almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar
verildi.

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 77

Sayfa : 78

RESMÎ GAZETE

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 79

9048/1-1

Sayfa : 80

RESMÎ GAZETE

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2015-136
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 02.09.2015-2322
MALATYA
Dosya No
: 44.03.25
Malatya Ġli, Arguvan Ġlçesi, ErmiĢli Mahallesi‘nde sit alanı dıĢında, ErmiĢli-Çakırsu
Mahalleleri tampon bölgede yer alan ve yapılması planlanan Aliağa Barajı ve Sulaması Proje
alanı yüzey incelemesinde K-4 kaya malzeme ocağı alanında tespit edilen Kara Tepe
Tümülüsü‘nün tesciline iliĢkin iĢlemlerin ivedilikle tamamlanması istemini içeren Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün 29.06.2015 tarihli ve 52886439-168.01.01(44.03.04)
sayılı yazısı, eki DSĠ 9. Bölge Müdürlüğü‗nün 15.06.2015 tarihli ve 64952688-384381 sayılı
yazısı, ekleri; Kara Tepe Tümülüsü‘nün tesciline iliĢkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
raportörlerinin 05.05.2015 tarihli ve 360 sayılı inceleme raporu ile 01.09.2015 tarihli ve 665 sayılı
dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme
sonunda;
Malatya Ġli, Arguvan Ġlçesi, ErmiĢli Mahallesi‘nde, ErmiĢli-Çakırsu Mahalleleri tampon
bölgede tespit edilen Kara Tepe Tümülüsü‘nün 2863 sayılı Kanun‘un 6. maddesinde belirtilen
yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece
arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritalarda iĢaretlendiği Ģekliyle
belirlenmesine, hazırlanan sit haritası koordinat listeleri ile sit fiĢinin onaylanmasına,
Kara Tepe Tümülüsü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma
Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658
sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;
- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine,
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,
- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel
kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve
varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına,
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin
almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar
verildi.

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 81

Sayfa : 82

RESMÎ GAZETE

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 83

9047/1-1

Sayfa : 84

RESMÎ GAZETE

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2015-136
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 02.09.2015-2323
MALATYA
Dosya No
: 44.03.11
Malatya Ġli ve Ġlçeleri sınırları dahilinde Malatya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan
kültür envanter çalıĢması kapsamında Malatya Ġli, Arguvan Ġlçesi, Morhamam Mahallesi‘nde sit
alanı dıĢında bulunan, kadastro harici alan ile tapunun 901 parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye
Hazinesi‘ne ait taĢınmaz üzerinde tespit edilen Morhamam Nekropolü‘nün tescil edilmesi
istemini içeren Malatya Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 16.12.2009 tarihli ve 2578
sayılı yazısı, ekleri; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün 29.06.2015 tarihli ve
52886439-168.01.01(44.03.04) sayılı yazısı, eki DSĠ 9. Bölge Müdürlüğü‗nün 15.06.2015 tarihli
ve 64952688-384381 sayılı yazısı, ekleri; Tescile esas Kurum görüĢ yazıları ile Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü raportörünün01.09.2015 tarihli ve 666sayılı dosya inceleme raporu okundu,
dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda;
Malatya Ġli, Arguvan Ġlçesi, Morhamam Mahallesi‘nde bulunan, kadastro harici alan ile
tapunun 901 parselinde kayıtlı ait taĢınmaz üzerinde tespit edilen Morhamam Nekropolü‘nün
2863 sayılı Kanun‘un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I.derece arkeolojik sit
alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki koordinatlı
haritalarda iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına,
Morhamam Nekropolü‘nün I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve
kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih
ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;
- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine,
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,
- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel
kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve
varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin
almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar
verildi.

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 85

9046/1-1

Sayfa : 86

RESMÎ GAZETE

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03.09.2015 - 137
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 03.09.2015 - 2340
MALATYA
Dosya No
: 58.09.90
Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Döllük Köyü‘nde sit alanı dıĢında, tescil (kadastro) harici alada
tespit edilen ve Kurulumuzun 15.06.2015 tarihli ve 2217 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit
alanı olarak tescili ile I. derece arkeolojik sit sınırı prensip olarak uygun bulunan SıyırmalıbaĢı
Tepe Höyüğü‘nün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
raportörünün 01.09.2015 tarihli ve 674 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas kurum görüĢ
yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda;
Sivas Ġli, ġarkıĢla Ġlçesi, Döllük Köyü‘nde, tescil (kadastro) harici alada tespit edilen
SıyırmalıbaĢı Tepe Höyüğü‘nün 2863 sayılı Kanun‘un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması
nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının
kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritalarda iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit
haritası koordinat listesi ile sit fiĢinin onaylanmasına,
SıyırmalıbaĢı Tepe Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve
kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih
ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;
- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine,
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,
- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel
kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve
varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına,
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin
almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar
verildi.

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 87

Sayfa : 88

RESMÎ GAZETE
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 89

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2015 - 138
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 04.09.2015 - 2373
MALATYA
Dosya No
: 60.07.299
Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Zincirli Süfla Mahallesi, KiĢbaĢı ve Meydanlık Mevkiilerinde, sit
alanı dıĢında bulunan, tapunun 61 ada, 3, 4, 55 ve 56 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait
taĢınmazlar üzerinde tespit edilen Zincirli Süfla Nekropol Alanının tescil edilmesi istemini içeren
Tokat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 05.05.2015tarihli ve 34566755-641-1120
sayılı yazısı, eki Tokat Müze Müdürlüğü‘nün 30.04.2015 tarihli ve 98 nolu inceleme raporu,
tescile esas kurum görüĢ yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 01.09.2015
tarihli ve 676 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi,
yapılan görüĢme sonunda;
Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Zincirli Süfla Mahallesi, KiĢbaĢı ve Meydanlık Mevkiilerinde
bulunan, tapunun 61 ada, 3, 4, 55 ve 56 nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazlar üzerinde tespit
edilen Zincirli Süfla Nekropol Alanı‘nın 2863 sayılı Kanun‘un 6. maddesinde belirtilen yerlerden
olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit
sınırının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit
haritası koordinat listesi ile sit fiĢinin onaylanmasına,
Zincirli Süfla Nekropol Alanı I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve
kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih
ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;
- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine,
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,
- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel
kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve
varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin
almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine,
Kaçak kazıya iliĢkin Müze Müdürlüğünce Zile Cumhuriyet BaĢsavcılığına baĢvuruda
bulunulmuĢ olduğundan tekrardan soruĢturma açılmasına gerek olmayıp açılan soruĢtuma/dava
sonucunun Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilmesi ve alandaki kaçak kazı çukurlarının
ilgili Cumhuriyet Savcılığı veya Mahkemenin görüĢü doğrultusunda Tokat Müze Müdürlüğü
uzmanları denetiminde kapatılmasına karar verildi.

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 91

9044/1-1

Sayfa : 92

RESMÎ GAZETE

15 Ekim 2015 – Sayı : 29503

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03.09.2015 - 137
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 03.09.2015 -2336
MALATYA
Dosya No
: 58.00.600
Sivas Ġli, Merkez, Eğribucak Köyü‘nde Gelinkayası, ÇebiĢ yatağı ve Kalahayası
Mevkilerinde yer alan arkeolojik özelliğe sahip olduğu düĢünülen kaya mağaralarının 2863 sayılı
Kanun kapsamında incelenerek alanda açılacak kum ocağı ruhsatının iptal edilmesi ve kayalıklar
ile mağaraların incelenip koruma altına alınması istemini içeren Fatih DURNA‘nın 05.05.2015
tarihli baĢvurusu, tescile esas kurum görüĢ yazılarından Kayseri Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü‘nün 29.07.2015 tarihli ve 27684489-250-E-7166 sayılı yazısı; Sivas Valiliği
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü‘nün 27.07.2015 tarihli ve 23444542-300-6609 sayılı yazısı;
DSĠ Sivas 19. Bölge Müdürlüğü‘nün 12.08.2015 tarihli ve 20892255-045.99-525509 sayılı yazısı;
Sivas Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 21.08.2015 tarihli ve 73364519-250-E-4775
sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 18.06.2015 tarihli ve 503 sayılı
inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda;
Sivas Ġli, Merkez, Eğribucak Köyü‘nde, sit alanı dıĢında, tescil (kadastro) harici alanda
tespit edilen Karahan Deresi Kutsal Alanı, Karahan Deresi YerleĢimi ve Kaya Mezarı‘nın 2863
sayılı Kanun‘un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada iĢaretlendiği
Ģekliyle belirlenmesine ve sit fiĢlerinin onaylanmasına,
Karahan Deresi Kutsal Alanı, Karahan Deresi YerleĢimi ve Kaya Mezarı‘nın I. derece
arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu
alanlarda;
- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine,
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,
- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel
kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve
varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin
almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03.09.2015 - 137
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 03.09.2015 - 2355
MALATYA
Dosya No
: 58.11.12
Sivas Ġli, Zara Ġlçesi, Büyükköy Köyü, NiĢaniye Mevkiinde, sit alanı dıĢında bulunan,
tapunun 106 ada, 1 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait orman vasıflı taĢınmaz
üzerinde yer alan ve Kurulumuzun 23.06.2014 tarihli ve 1552 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik
sit olarak tescili ile karar eki krokide koordinatlı olarak belirlenen öneri sit sınırı prensip olarak
uygun bulunan Kale Tepe Kalesi‘nin tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü raportörünün 01.09.2015 tarihli ve 677 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile
esas kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme
sonunda;
Sivas Ġli, Zara Ġlçesi, Büyükköy Köyü, NiĢaniye Mevkiinde bulunan, tapunun 106 ada, 1
parselinde kayıtlı taĢınmaz üzerinde tespit edilen Kale Tepe Kalesi‘nin 2863 sayılı Kanun‘un 6.
maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil
edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritalarda iĢaretlendiği
Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit haritası koordinat listesi ile sit fiĢinin onaylanmasına,
Kale Tepe Kalesi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma
Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658
sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;
- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine,
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,
- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel
kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve
varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin
almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar
verildi.
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Sayfa : 97

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 03.09.2015 - 137
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 03.09.2015 - 2337
MALATYA
Dosya No
: 58.00.603
Sivas Ġli, Merkez, Eğribucak Köyü‘nde Gelinkayası, ÇebiĢ yatağı ve Kalahayası
Mevkilerinde yer alan arkeolojik özelliğe sahip olduğu düĢünülen kaya mağaralarının 2863 sayılı
Kanun kapsamında incelenerek alanda açılacak kum ocağı ruhsatının iptal edilmesi ve kayalıklar
ile mağaraların incelenip koruma altına alınması istemini içeren Fatih DURNA‘nın 05.05.2015
tarihli baĢvurusu, tescile esas kurum görüĢ yazılarından Kayseri Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüğü‘nün 29.07.2015 tarihli ve 27684489-250-E-7165 sayılı yazısı; Sivas Valiliği
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü‘nün 30.07.2015 tarihli ve 23444542-300-6694 sayılı yazısı;
DSĠ Sivas 19. Bölge Müdürlüğü‘nün 15.08.2015 tarihli ve 20892255-045.99-536265 sayılı yazısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 14.08.2015 tarihli ve
20913469-101.29.02-254986-54176 sayılı yazısı ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
raportörlerinin 18.06.2015 tarihli ve 503 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve
belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda;
Sivas Ġli, Merkez, Arpayazı Köyü‘nde, sit alanı dıĢında, tescil (kadastro) harici alanda
tespit edilen Karahan Deresi Kaya Mezarları I-II‘nin 2863 sayılı Kanun‘un 6. maddesinde
belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I.
derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine ve sit
fiĢinin onaylanmasına,
Karahan Deresi Kaya Mezarları I-II‘nin I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma
esasları ve kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun
05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;
- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine,
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,
- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel
kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve
varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin
almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine karar
verildi.
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Sayfa : 99

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2015 -138
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 04.09.2015 - 2386
MALATYA
Dosya No
: 60.04.281
Tokat Ġli, Niksar Ġlçesi, Beyçayırı Köyü, Tilkilik Mevkii‘nde, özel mülkiyete ait, 132
parsel üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan Kilisetepe YerleĢimi ve Mezarlık Alanının tesciline
iliĢkin Kurulumuzun almıĢ olduğu 30.04.2015 tarihli ve 2133 sayılı karar gereğince hazırlanan
belgelerin Kurulumuzda değerlendirilmesini isteyen Raportörün 24.08.2015 tarihli ve 624 sayılı
Dosya Ġnceleme Raporu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nce konuya iliĢkin kurum görüĢleri
sorulan Tokat Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 03.07.2015 tarihli ve 2785 sayılı yazısı,
Niksar Orman ĠĢletme Müdürlüğü‘nün 14.08.2015 tarihli ve 1762866 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri
Genel Müdürlüğü‘nün 14.08.2015 tarihli ve 54142 sayılı yazısı okundu, raportörün açıklamaları
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda;
Tokat Ġli, Niksar Ġlçesi, Beyçayırı Köyü, Tilkilik Mevkii‘nde, özel mülkiyete ait, 132
parsel üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan Kilisetepe YerleĢimi ve Mezarlık Alanının 2863 sayılı
Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki
1/1.000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği Ģekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil
edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658
sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine,
imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların
dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda
yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle
konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca
sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına,
kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı
ve benzeri malzeme dökülmemesine, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek
Ģekilde koruma kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz)
yapılabileceğine, hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına karar verildi.
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Sayfa : 101

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2015 - 138
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 04.09.2015 - 2372
MALATYA
Dosya No
: 60.00.671
Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, BeĢören Köyü sınırları içerisinde, mülkiyeti Kamu Orta Malı ve
Maliye Hazinesine ait, 117 ada 1 ve 2 parseller üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan BeĢören
Höyüğü‘nün tescil edilmesi isteminde bulunan Tokat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün
10.04.2015 tarihli ve 930 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nce konuya iliĢkin
kurum görüĢleri sorulan Tokat Valiliği, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü‘nün 10.07.2015
tarihli ve 4972 sayılı yazısı, Tokat Orman ĠĢletme Müdürlüğü‘nün 10.07.2015 tarihli ve 1513544
sayılı yazısı, Tokat Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü‘nün 19.08.2015 tarihli ve 2782
sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 14.08.2015 tarihli ve 53986 sayılı yazısı, konu
hakkında Raportörün hazırlamıĢ olduğu 20.08.2015 tarihli ve 619 sayılı dosya inceleme raporu
okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda;
Tokat Ġli, Merkez Ġlçesi, BeĢören Köyü sınırları içerisinde, mülkiyeti Kamu Orta Malı ve
Maliye Hazinesine ait, 117 ada 1 ve 2 parseller üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan BeĢören
Höyüğü‘nün 2863 Sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit
sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği Ģekilde, I. derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir
yapılaĢmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak
belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve
özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve
varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal
alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taĢ,
toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına,
toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taĢınmaz kültür varlıklarının
mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit)
ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurlarının
Tokat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna, Höyükte izinsiz kazı
yapanlar hakkında yasal soruĢturma açılmasına yönelik iĢlem baĢlatıldığı anlaĢıldığından dava
sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 103

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2015 - 136
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 02.09.2015 - 2320
MALATYA
Dosya No
: 44.06.59
Malatya Ġli, Hekimhan Ġlçesi, Beykent Mahallesi, Asarkaya Bölgesinde yer alan Yeraltı
Mağarasına iliĢkin konunun 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında incelenerek gerekli
iĢlemlerin yapılması ve sonucundan Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
ile baĢvuru sahibine bilgi verilmesi istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü‘nün 10.01.2014 tarihli ve 52886439/44.07.19/7295 sayılı yazısı, ekleri; tescile esas
Kurum görüĢ yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 22.10.2014 tarihli ve
311sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme
sonunda;
Malatya Ġli, Hekimhan Ġlçesi, Beykent Mahallesi, 503 parsel ile Karadere Mahallesi,
kadastro harici alan ve 473 ada, 50 parselde tespit edilen Asarkaya YerleĢmesi‘nin 2863 sayılı
Kanun‘un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. ve III. derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilmesine, I. ve III. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli
haritalarda iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit haritası koordinat listesi ile sit
fiĢinin onaylanmasına,
Asarkaya YerleĢmesi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma
Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658
sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;
- kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine,
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,
- bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel
kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve
varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
- taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin
almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,
Asarkaya YerleĢmesi III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma
Ģartlarının hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠSTANBUL II NUMARALI YENĠLEME ALANLARI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 05.05.2015-138
Karar Tarihi ve No
: 05.05.2015-1089
Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, Beyazıt Mahallesi, KapalıçarĢı, Ġstanbul I Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.07.1995 tarih ve 6848 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi
Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit Alanı içerisinde yer alan, 25.12.2007 tarih ve 26737 sayılı Resmi
Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun 2007/12893 sayılı kararı ile
belirlenen Yenileme Alanı sınırları içerisinde kalan, Kurulumuzun 02.10.2012 tarih ve 81 sayılı
kararıyla uygun bulunan ve 04.10.2012 tarihinde tasdik edilen 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada
Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı onaylanan alanda kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulunun 11.07.1981 tarih ve 13091 sayılı kararıyla KapalıçarĢı ―Özel Yöre‖
sınırı olarak belirlenen, söz konusu karar eki imzasız paftada ―Kapalı ÇarĢı‖ olarak belirlenen
alanda, Ġstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.04.2002 tarih ve
13830 sayılı kararıyla anıtsal yapı olarak tescillenen, Kurulumuzun 06.05.2014 tarih ve 639 sayılı
kararıyla koruma grubu I olarak belirlenen KapalıçarĢı'da yer alan 2748 ada yenileme avan
projesinin değerlendirilmesi talebini içeren Fatih Belediye BaĢkanlığı Etüd Proje Müdürlüğünün
26.09.2014 tarih ve 60705025-755.01.01/1593 Ref:771545 sayılı yazısının değerlendirilmesi
neticesinde Kurulumuzca alınan 30.12.2014 tarih ve 946 sayılı karar gereği yerinde incelendi,
2747 ada 18 (kısmen), 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 parseller ile 2748 ada 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105 parsellerin KapalıçarĢı‘nın üstü örtülü kısmı içinde yer aldığını konu alan
04.05.2015 tarih ve 780 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ile arĢiv dosyaları içeriği
incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, Beyazıt Mahallesi, 2747 ada 18 (kısmen), 19, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 28 parseller ile 2748 ada 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 parseller Ġstanbul I Numaralı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.04.2002 tarih ve 13830 sayılı kararı ile
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiĢ olan KapalıçarĢı‘nın üstü örtülü kısmı
içerisinde yer aldıkları için söz konusu 2747 ada 18 (kısmen), 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28
parseller ile 2748 ada 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 parsellerin korunması gerekli
kültür varlığı olarak tescil edilmelerine ve koruma gruplarının I olarak belirlenmesine, KapalıçarĢı
sınırının karar eki paftada belirtildiği Ģekilde düzeltilmesine karar verildi.
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MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31.03.2015-150
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 31.03.2015-3175
MUĞLA
Dosya No
: 48.06.2178
Muğla Ġli, Milas Ġlçesi, Kayabükü ve Konak Mahalleleri arasında yer alan Asar Tepe‘de
(Ören Asar) yeni tespit edilen arkeolojik kalıntılarının tesciline iliĢkin, Kurulumuzun 05.11.2014
gün ve 2850 sayılı kararı; Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 15.12.2014 gün ve 69648 yazısı ve
ekleri; Muğla Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün bila tarihli yazısı; Müdürlüğümüz uzmanının
26.03.2015 tarihli raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Muğla Ġli, Milas Ġlçesi, Kayabükü ve Konak Mahalleleri arasında yer alan Asar Tepe‘de
(Ören Asar) yeni tespit edilen arkeolojik kalıntıların bulunduğu alanların, kararımız eki harita
üzerinde sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, söz konusu
alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı
Ġlke kararındaki koruma kullanma koĢullarının geçerli olduğuna karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme
Yönetmeliği
— Mustafa Kemal Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

19

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/105)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/106)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/107)

23
23
24

1
4

İLÂN BÖLÜMÜ
25
a - Yargı İlânları
26
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
58
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
109
Senetlerinin Günlük Değerleri
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