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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARININ VE ULUSAL 

YETERLİLİKLERİN HAZIRLANMASI 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal meslek standartlarının ve ulusal ye-

terliliklerin hazırlanması, yürürlüğe konulması, güncellenmesi ve yürürlükten kaldırılmasına

ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

(2) Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve

mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları

kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik

Kurumu Kanununun 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Çalışma Grubu: Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması

ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından oluştu-

rulan grubu,
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b) Daire Başkanlığı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları Dairesi Başkanlığını,

c) Genel Kurul: Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulunu,

ç) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

d) Kurum Başkanı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanını,

e) Öğrenme kazanımı: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra bire-

yin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri, 

f) Sektör komiteleri: Taslak meslek standartlarının ulusal meslek standardı, taslak ye-

terliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yaparak Mesleki Yeter-

lilik Kurumu Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere görüş oluşturan komiteleri,

g) Ulusal Meslek Standardı: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan

bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli görev ve işlemleri içeren belgeyi,

ğ) Ulusal yeterlilik: Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartlar temel alınarak

hazırlanan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, belgelendirme

ve eğitim akreditasyonu süreçlerinde kullanılan belgeyi,

h) Uluslararası Standart: Türkiye’nin üyesi olduğu ya da tanıdığı uluslararası kuruluşlar

tarafından bir mesleğin icrasına ilişkin olarak onaylanmış belgeleri,

ı) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ): 5544 sayılı Kanunun 23/A maddesinin ikinci

fıkrasında belirtilen ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan;

ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, genel ve mesleki eğitim ve öğretim programları ve diğer öğ-

renme yolları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren Ulusal Yeterlilik Çerçevesini,

i) Yeterlilik birimi: Ulusal yeterliliklerde zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız

olarak ölçülebilen, transfer edilebilir yeterlilik bölümünü,

j) 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, de-

ğerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz

kurum ve kuruluşları,

k) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Meslek Standartlarının ve Yeterliliklerin Hazırlanması

Standardı hazırlanacak mesleklerin belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim ve öğretim

kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim

Kurulunca belirlenir.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 19 Ekim 2015 – Sayı : 29507



Ulusal meslek standardının ve ulusal yeterliliğin şekli ve içeriği

MADDE 5 – (1) Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin şekli ve içeriği Yö-

netim Kurulu tarafından onaylanan formata göre hazırlanır. 

(2) Meslek standardı ve yeterliliklerin seviyeleri TYÇ seviyelerine uygun olarak belir-

lenir.

Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler için temel ölçütler

MADDE 6 – (1) Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesinde,

sektör komitelerinde incelenmesinde ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasında aşağıdaki

ölçütler dikkate alınır:

a) Ulusal meslek standardı, meslekle ilgili faaliyetlerin araştırılması, bilgilerin toplan-

ması ve değerlendirilmesi aşamalarından oluşan iş analizine dayanır.

b) Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler katılımcı bir anlayışla hazırlanır ve

ilgili tarafların görüş ve katkısı alınır.

c) Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler, mesleki alana ilişkin iş sağlığı ve

güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili hususları kapsar. 

ç) Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler kullanıcılar tarafından anlaşılacak

şekilde yazılır.

d) Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler hayat boyu öğrenme ilkesi çerçe-

vesinde bireyin kendini geliştirmesini ve meslekte ilerlemesini teşvik eder. 

e) Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler açık veya gizli hiçbir ayrımcılık un-

suru içermez. 

f) Ulusal yeterlilikler, bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğinin kalite güvencesi dâhilinde

ölçülmesini temin eden unsurları içerir.

(2) Taslak meslek standardı ve yeterlilikler ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara görüşe gön-

derilir ve ayrıca Kurum internet sayfası aracılığıyla en az on beş gün süre ile kamuoyunun gö-

rüşüne sunulur. Taslakları hazırlayan kuruluşlar veya çalışma grupları alınan görüş ve önerileri

değerlendirir ve gerekçelerini belirtmek suretiyle taslaklara son şeklini vererek Kuruma iletir.

Ulusal yeterliliklerin kaynağı 

MADDE 7 – (1) Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartları veya uluslararası stan-

dartlara dayalı olarak oluşturulur. 

(2) Uluslararası standartların dayanak teşkil ettiği ulusal yeterlilikler, ulusal ihtiyaçlar

da dikkate alınarak hazırlanır ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre ulusal yeter-

lilik olarak kabul edilir.

(3) Bir ulusal meslek standardından birden çok ulusal yeterlilik hazırlanabileceği gibi

birden çok ulusal meslek standardı bir ulusal yeterliliğe kaynak teşkil edebilir.

(4) Aynı ad ve seviyede birden fazla ulusal yeterlilik yürürlüğe konulamaz.
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Ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin kullanımı 

MADDE 8 – (1)  Ulusal meslek standartları Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe

girer ve ilgili tüm tarafların kullanımına açıktır.

(2) Ulusal yeterlilikler ilgili tüm tarafların kullanımına açıktır. Ancak, Kurumun izin

vermediği veya yetkilendirmediği hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta

bulunarak sınav ve herhangi bir ad altında belgelendirme yapamaz.

(3) Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olma talebinde bulunan kuruluşlar ile yet-

kilendirme ön sözleşmesi imzalanır. Kuruluş, yetkilendirme ön sözleşmesi çerçevesinde akre-

ditasyon süreciyle sınırlı kalmak kaydıyla ulusal yeterliliklere atıf yaparak sınav ve belgelen-

dirme yapabilir.  

(4) Kurum tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları, sınav ve belgelendirme

işlemlerini ulusal yeterlilikleri kullanarak yapar. 

(5) Kurum tarafından yetkilendirilmediği veya izin verilmediği halde ulusal yeterlilik-

lere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme faaliyetinde bulunduğu tespit edilen kişi, kurum

ve kuruluşlar hakkında Kurum tarafından suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevlendirme, Onay ve Yürürlük

Meslek standardı ve yeterlilik hazırlayacak kurum ve kuruluşların görevlendiril-

mesi ve çalışma gruplarının oluşturulması

MADDE 9 – (1) Kurum, görevlendirdiği veya hizmet satın aldığı kurum ve kuruluşlara

veya oluşturduğu çalışma gruplarına meslek standartlarını ve yeterlilikleri hazırlatır. 

(2) Kurumdan herhangi bir ücret ve başka bir hak talep etmeksizin meslek standardı

veya yeterlilik hazırlamak isteyen ve gerekli şartları taşıyan kurum ve kuruluşlar Yönetim Ku-

rulu kararıyla görevlendirilir. Meslek standardı hazırlamış olan kurum ve kuruluşların yeterlilik

hazırlama taleplerine ilişkin görevlendirme ise Kurum Başkanı tarafından yapılır. Kurum ve

kuruluşların başvurularının değerlendirilmesine ve görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar

Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Çalışma gruplarında yer alacakların nitelikleri ve grubun çalışma usul ve esasları

Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4) Kurum tarafından hizmet satın alınarak meslek standardı veya yeterlilik hazırlatıl-

ması veya güncellenmesi durumunda, hizmet satın alınacak kurum veya kuruluşlar ilgili mev-

zuata göre belirlenir.

Meslek standardı ve yeterliliklerin hazırlanması ve onaylanması

MADDE 10 – (1) Meslek standardı ve yeterlilikler, yetkilendirilen kuruluş, çalışma

grubu, hizmet satın alınan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Yönetmelikte belirtilen temel öl-

çütlere, esaslara ve Kurum tarafından yayınlanan kılavuzlara göre hazırlanır.
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(2) Taslakların ön inceleme ve değerlendirmesi Daire Başkanlığınca gerçekleştirilir.

Taslakta uygunsuzluk varsa giderilmesi için hazırlayan kurum veya kuruluşa gönderilir. Uygun

bulunan taslaklar ilgili sektör komitesinin inceleme ve değerlendirmesine sunulur.

(3) Sektör komitesi tarafından incelenerek Yönetim Kuruluna sunulması yönünde görüş

oluşturulan taslaklar Yönetim Kuruluna sunulur. Sektör komitesinin uygun bulmadığı taslaklar

ise sektör komitesi görüşü doğrultusunda işleme alınır.

(4) Yönetim Kurulu, kendisine sunulan taslakları usulen inceler. Yönetim Kurulu tara-

fından onaylanan ve Resmî Gazete’de yayımlanan meslek standartları, ulusal meslek standardı

olarak yürürlüğe girer. Yeterlilikler ise Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip

ulusal yeterlilik olarak yürürlüğe girer.

(5) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretime ilişkin orta ve yükseköğretim programları,

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından bir yıl içinde ilgili ulusal meslek standartla-

rıyla uyumlu hâle getirilerek eğitim ve öğretimin bu programlara göre verilmesi sağlanır.

Yeterlilik birimlerinin hazırlanması ve onaylanması

MADDE 11 – (1) Ulusal yeterlilikler, zorunlu veya seçmeli olarak yer alan, bağımsız

olarak ölçülebilen ve transfer edilebilir yeterlilik birimlerinden oluşur.

(2) Yeterlilik birimleri ihtiyaç halinde bağımsız şekilde geliştirilebilir. Yeterlilik birim-

leri, yeterliliklerin hazırlanması ve onaylanmasındaki süreçler işletilerek hazırlanır ve yürürlüğe

girer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Güncelleme ve Yürürlükten Kaldırma

Ulusal meslek standartlarının güncellenmesi ve yürürlükten kaldırılması

MADDE 12 – (1) Yürürlükte olan ulusal meslek standartları en geç beş yılda bir yeni-

den değerlendirilir. Gerekli görülen ulusal meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre

güncellenir.

(2) Kurum, yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl geçmiş olan ulusal meslek standart-

larını yeniden değerlendirilmesi için öncelikle ulusal meslek standardını geliştiren kurum ve

kuruluşlara çağrıda bulunur. Bu kurum ve kuruluşların yeniden değerlendirme talebini kabul

etmemesi durumunda meslek standardı hazırlama kriterlerini taşıyan kurum ve kuruluşlarla

veya oluşturulan çalışma gruplarıyla ulusal meslek standardı yeniden değerlendirilir.

(3) Ulusal meslek standardının yürürlüğünden itibaren beş yıllık süre geçmemekle bir-

likte alınan ve uygun görülen güncelleme talepleri bu maddenin ikinci fıkrasına göre sonuç-

landırılır. 

(4) Güncellenme taleplerinin alınması, işleme konulması ve sonuçlandırılmasına ilişkin

usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(5) Yeniden değerlendirme sonucunda ulusal meslek standardında değişiklik önerisi

oluştuğunda söz konusu değişiklikler sektör komitesinin görüşüne sunulur ve komite görüşü

doğrultusunda işleme alınır.
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(6) Ulusal meslek standartlarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin talepler Daire Baş-

kanlığınca değerlendirilir. Uygun bulunan talepler Daire Başkanlığı tarafından ilgili sektör ko-

mitesinin görüşüne sunulur ve komite görüşü doğrultusunda işleme alınır.

(7) Ulusal meslek standartlarının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar Yö-

netim Kurulu tarafından belirlenir. 

(8) Güncellenen ulusal meslek standardının onayı ve yürürlüğe girmesi bu Yönetmeliğin

10 uncu maddesinde belirtilen hükümlere tabidir.

(9) Yönetim Kurulu tarafından yürürlükten kaldırılması uygun bulunan ulusal meslek

standartları Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlükten kaldırılır.

(10) Ulusal meslek standartlarına yönelik yapılan değişiklikler, Millî Eğitim Bakanlığı

ve üniversiteler tarafından bir yıl içinde meslekî ve teknik eğitim ve öğretime ilişkin orta ve

yüksek öğretim programlarına yansıtılarak eğitim ve öğretimin bu programlara göre verilmesi

sağlanır. 

Ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve yürürlükten kaldırılması 

MADDE 13 – (1) İlgili ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden ulusal meslek standardı

veya uluslararası standartta değişiklik olması veya bu standartların yürürlükten kaldırılması

durumunda ulusal yeterliliğin veya ilgili bölümünün güncellenmesine ya da yürürlükten kal-

dırılmasına ilişkin işlemler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre en geç

bir yıl içerisinde yapılır.

(2) Ulusal meslek standardı veya uluslararası standartta herhangi bir değişiklik olma-

ması durumunda, ulusal yeterliliğe ilişkin gelen güncelleme talepleri gerekçeleriyle birlikte

Kuruma iletilir. Talepler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre sonuçlan-

dırılır.

(3) Güncellenen ulusal yeterliliğin onayı ve yürürlüğe girmesi bu Yönetmeliğin 10 uncu

maddesinde belirtilen hükümlere tabidir.

(4) Yeterlilik birimleri, ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve yürürlükten kaldırılma-

sındaki süreçler işletilerek güncellenir ve yürürlükten kaldırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 05/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulu-

sal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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19/10/2015 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

19 Ekim 2015 

PAZARTESĠ 
Sayı : 29507 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1210 

Karar No : 2014/985 

4926 sayılı Kanununa muhalefet suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması 

sonunda, 26/12/2014 tarihli ilamı ile TCK.nun 66/1-e maddesi uyarınca düşürülmesine dair 

verilen karar Krasınırov ve Penihan'dan olma 05/01/1977 doğumlu NAYDEN KRASIMIROV 

ANGELOV'ın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN 

TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

sanıkların ve katılan vekillerin yokluğunda, yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ 

tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe 

veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya 

kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz 

yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde 

kesinleştirilerek infaza verilecektir), karar verilmiş olup, 

Ġlan olunur. 8511 

—— • —— 
Çeşme 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2008/343 

Karar No : 2014/598 

Göçmen Kaçakçılığına teşebbüs suçundan sanık, 

JÜRGEN HARTMUT RĠCHARD KĠTTELMANN. Hartmut ve Johanne'den olma 

05.03.1962 Doğumlu, Almanya nüfusuna kayıtlı, 

Hakkında 5237 sayılı TCK.nun 79/1-b,35,62/1-2,52/2„5271 sayılı CMK.nun 231 

maddesinin 5. fıkrası uyarınca sanıklar hakkındaki bu hükmün HÜKMÜN AÇIKLANMASINAN 

GERĠ BIRAKILMASINA karar verildiği, tüm aramalara rağmen kararın sanığa tebliğ 

edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün 

Resmi Gazete'de ilan ettirilerek ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş 

sayılacağı ve 7 gün sonunda da kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen 

tebliğ olunur. 8516 
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No : 2014/326 

Karar No : 2015/23 

Hava DeğiĢimi Tecavüzü suçundan sanık Ali Fuat ve Kamuran oğ. 17.11.1986 Kayseri 

D.lu, Kayseri, PınarbaĢı, KılıçkıĢla. Nfs. Kyt.lı Sadık BĠLGĠN hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri 

Mahkemesinin 26.01.2015 gün ve 2014/326-2015-23 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

HÜKÜM: 

Sanık Topçu Er Sadık BĠLGĠN'in 04.12.2009 - 20.05.2010 tarihleri arasında "Hava 

DeğiĢimi Tecavüzü" suçunu iĢlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.' nun 66/1-b 

maddesi uyarınca BĠR YIL HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın tevil yollu duruĢmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden 

T.C.K.'nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETĠCETEN ON 

AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın 20.05.2010-26.05.2010 tarihleri arasında yolda ve nezarette, geçirdiği sürelerin 

TCK.'nun 63/1 'Ġnci maddesi uyarınca hükmolunan cezadan MAHSUBUNA, 

Sanığın sabıka kaydı incelendiğinde mahkememizden hava değiĢimi tecavüzü suçundan 

askeri suç kayıtlarıyla birlikte sivil suç kayıtlarının bulunması, bu nedenlerle sanığın suçlu kiĢiliği 

dikkate alındığında yeniden suç iĢlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat hasıl olmadığından 

CMK'nın 231'inci maddesinde düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ 

BIRAKILMASI veya TCK'nın 51'inci maddesinde düzenlenen ERTELEME hükümlerinin 

uygulanmasına YER OLMADIĞINA; 

Sanığın ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle sanık hakkında 

hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, 5237 Sayılı TCK.nun 50/1-A ve 52'nci maddeleri 

uyarınca beher gün karĢılığı takdiren 20 - TL'den hesap edilerek neticeten 6000 - TL (ALTI BĠN 

TÜRK LĠRASI) ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, ĠġBU ADLĠ PARA 

CEZASININ SANIKTAN YĠRMĠ DÖRT EġĠT AYLIK TAKSĠTLER HALĠNDE TAHSĠLĠNE, 

TAKSĠTLERDEN BĠRĠNĠN ZAMANINDA ÖDENMEMESĠ HALĠNDE GERĠ KALAN 

KISMIN TAMAMININ DEFATEN TAHSĠLĠNE, ÖDENMEYEN ADLĠ PARA CEZASININ 

HAPSE ÇEVRĠLMESĠNE; 

Talebe uygun; 353 Sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve CMK.nun 263 üncü maddeleri 

uyarınca, hüküm yüzüne karĢı verilenler yönünden hükmün yüze karĢı okunmasından, hüküm 

yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, Mahkememize 

veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi 

için yapılacak beyanla, asker kiĢiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri 

kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz 

kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay' da temyiz 

yolu açık olmak üzere karar verilmiĢ olup, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı 

gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri uyarınca ĠLANEN 

TEBLĠĞ olunur. 8416 

————— 
Esas No : 2014/48 

Karar No : 2015/115 

Üste Fiilen Taarruz suçundan sanık Mehmet ve Çevriye oğ. 21.05.1991 Manisa D.lu, 

Ġzmir, Menderes, Görece Mah. Nfs. Kyt.lı Samet DĠRBĠSOĞLU hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri 

Mahkemesinin 04.03.2015 gün ve 2014/48 - 2015/115 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 
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HÜKÜM: 

(Ter.) Mu. Onb. Samet DĠRBĠSOĞLU'nun, (Ter.) Mu. ÇvĢ. Tuğrul UYANIK'a yönelik 

olarak 04.08.2013 tarihinde zincirleme üste hakaret suçunu iĢlediği sabit görüldüğünden eylemine 

uyan AsCK.'nın 85/1' nci maddesinin birinci cümlesi uyarınca takdiren alt sınırdan ÜÇ AY 

HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın bu suçu aynı anda birden fazla kiĢiye karĢı tek bir sözle iĢlediği anlaĢıldığından 

cezasının TCK'nın 43'ncü maddesi uyarınca 1/4 oranında arttırılarak ÜÇ AY YĠRMĠ ĠKĠ GÜN 

HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruĢmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici neden kabul edildiğinden TCK'nun 

62/1'nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak ÜÇ AY ÜÇ GÜN HAPĠS 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın adli veya askeri sicil kaydının bulunmaması ayrıca yeniden suç iĢlemeyeceği 

yönünde mahkememizde kanaat oluĢması nedenlerine bağlı olarak CMK.'nın 231/5,6 maddesi 

uyarınca verilen mahkumiyet hükmünün AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 

5271 Sayılı CMK.'nın 231/8'inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETĠM SÜRESĠ 

belirlenmesine, sanığın kiĢiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir 

yükümlülük belirlemeden GEÇĠRĠLMESĠNE, 

5271 sayılı CMK.'nın 231/10'uncu maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç iĢlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın 

düĢmesine KARAR VERĠLMESĠNE, 

5271 Sayılı CMK.'nın 231/11'inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 

kasıtlı bir suç iĢlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün AÇIKLANMASINA, 

Talebe uygun; 353 Sayılı Kanunun 196, 197, 202 ve CMK.nun 263 ve 268'inci maddeleri 

uyarınca, hüküm yüzüne karĢı verilenler yönünden hükmün yüze karĢı okunmasından, hüküm 

yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde, Mahkememize 

veya diğer adli makamlara verilecek dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi 

için yapılacak beyanla, asker kiĢiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri 

kurum amirine veya tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz 

kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla en yakın Askeri 

Mahkemede incelenecek itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiĢ olup, sanık tüm aramalara 

rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-

29 maddeleri uyarınca ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 8417 

————— 
Esas No : 2015/89 

Karar No : 2015/133 

Zimmet suçundan sanık Mustafa ve Meliha oğ. 1964 D.lu, Çankırı, Merkez, Yapar, Ky. 

Nfs. Kyt.lı Hasan Murat ĠġGÜDER hakkında 3.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 09.03.2015 gün 

ve 2015/89 - 2015/133 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık Hasan Murat ĠġGÜDER'in denetim süresi içinde kasıtlı bir yeni bir suç iĢlemediği 

anlaĢıldığından C.M.K.'nın 231/10 maddesi gereğince mahkememizin 16.12.2008 tarih ve 

2008/990-842 E.-K. sayılı hükmüne konu "açıklanması geri bırakılan hükmün kaldırılarak, 

davanın DÜġMESĠNE, 353 S.K.nun 196, 197, 205, 209 ve 212 nci maddeleri uyarınca sanığın 

hüküm tebliğinden itibaren 1 hafta içerisinde askeri veya sivil adli makamlara veya tutuklular 

yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine ya da bizzat Askeri Yargıtay'a sözlü veya yazılı 

müracaatla temyize baĢvurabileceğinin tespiti ile temyiz yolu açık olmak üzere oy sırası ve 

oybirliğiyle karar, sanık tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit 

olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28 - 29 maddeleri uyarınca ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 

 8418 



Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2015 – Sayı : 29507 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 4.000 Kg Ksantan Gam alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 03.11.2015 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 03.11.2015 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

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 9217/1-1 

—— • —— 

KOORDĠNATÖRLÜĞÜMÜZÜN ĠHTĠYACI OLAN 3 ADET BĠNEK VE 1 ADET 4X4 

ÇĠFT KABĠN ARAZĠ ARACI 37 AY SÜRE ĠLE KĠRALANACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 

3 adet binek ve 1 adet 4x4 çift kabin arazı aracı kiralama hizmeti 37 ay (01.12.2015-31.12.2018) 

süre ile kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az  %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karĢılığında 

temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 13 KASIM 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 13 KASIM 2015 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır.  

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 9238/1-1 
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1 ADET KOEX TĠPĠ KÖFTE FORMLAMA HATTI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü 

ihtiyacı (ayrıntısı www.dmo.gov.tr adresinde bulunan) 1 adet Koex tipi köfte formlama hattı; 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari 

Ģartnamesi ile 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 evrakı 

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, ürün listesinde belirtilen Ģartname bedelini (130 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, 27.10.2015 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 teslim süreleri ile marka, model ve menĢei 

teklif mektuplarında 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.   9246/1-1 
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4 KALEM YEMEKHANE SERVĠS HATTI VE EKĠPMANI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü 

(EskiĢehir) ihtiyaç "4 kalem yemekhane servis hattı ve ekipmanı‖, ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak, ihale ek Ģartlar" listesinde belirtilen Ģartlar ile 

Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi hükümleri dâhilinde, 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 Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale evrak" 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanlar" bölümünde ilan edilmiĢ, döküm alınabilmekte 

olduğundan ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, 

(140.-TL) Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

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 YALNIZCA 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik ve ticari Ģartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

Ģartnamenin 2. Maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik 

Ģartnamede istenilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27.10.2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 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 teknik Ģartnamelerine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik Ģartnamelerine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Teklif edilen ürünlerin teslim süreleri ile marka ve modeli teklif 

mektubunda belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu hale 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. 9230/1-1 



19 Ekim 2015 – Sayı : 29507 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 

 

ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE AĠT METROBÜS HATTINDA ÇALIġAN 

100 ADET ĠETT OTOBÜSÜNÜN DIġ YÜZEYĠNĠN REKLAM ALANI OLARAK KĠRAYA 

VERĠLMESĠ ĠLE REKLAM KARġILIĞI 1.000 ADET YENĠ REKLAM YÜZÜ ALANININ 

ĠMALAT VE MONTAJININ YAPTIRILMASI VE REKLAM ALANLARININ KULLANIM 

HAKKININ KĠRAYA VERĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġhale konusu olan iĢin; 

a) Niteliği : - Metrobüs Hattında ÇalıĢan 100 Adet ĠETT Otobüsünün DıĢ Yüzeyinin 

Reklam Alanı Olarak Kiraya Verilmesi Ġle Reklam KarĢılığı 1.000 Adet 

Yeni Reklam Yüzü Alanının Ġmalat ve Montajının Yaptırılması ve 

Reklam Alanlarının Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi ĠĢi. 

b) Teslim Yeri : Teknik ġartnamede belirtilmiĢtir. 

c) Miktarı : 100 Adet Otobüs 

  1.000 Adet Yeni Reklam Yüzü Alanı 

2 - Ġhale Ģartnamesi, ĠETT ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire BaĢkanlığı Ġhale 

ĠĢleri ġube Müdürlüğü Hizmet ĠĢleri ġefliğine müracaat edilerek 250,00.-TL bedel karĢılığında 

temin edilebilir. 

3 - Ġhale ile ilgili teklif mektupları 04.11.2015 günü saat: 14:00'e kadar ĠETT ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü Satınalma Daire BaĢkanlığı Ġhale ĠĢleri Müdürlüğü Hizmet ĠĢleri ġefliği 

ġahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/ĠST. adresine teslim edilecek ve 

teklif mektupları aynı adreste toplanan Ġhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00'den 

itibaren açılacaktır. 

4 - Ġhale, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif 

Usulü Arttırma ile yapılacaktır. 

5 - ĠĢin tahmin edilen Toplam bedeli: 21.000.000,00 TL + KDV 

(100 Adet Metrobüs ) X (2500,00 TL + KDV) X (60 Ay) =  

15.000.000,00 TL + KDV (OnbeĢmilyon Türk Lirası + KDV) 

(1000 Adet Yeni reklam Yüzü Alanı ) X (50,00 TL + KDV) X (120 Ay) =  

6.000.000,00 TL + KDV (Altımilyon Türk Lirası + KDV) 

6 - Ġsteklilerde aranılacak Ģartlar: 

A) Kanuni Ġkametgahı olması, 

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve 

sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D) Ġmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de Ģubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 
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c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢililerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) Ġstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 

vermesi, (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3'ü oranında 630.000,00 TL.’lik geçici teminat, 

G) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi, (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleĢmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleĢmesini 

Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) 

H) ġartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu 

I) Diğer belgeler: 

a) Ġstekliler ihale konusu iĢ ile ilgili olarak açık hava reklamcılığı alanında en az 5 (beĢ) 

yıllık iĢ deneyimini gösteren kamu kurum ve kuruluĢlarından alınmıĢ referans mektubunu 

teklifleri ile birlikte Ġdareye sunmak zorundadır. Referans mektubu getirmeyen isteklilerin 

teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

b) Ġsteklilerin son üç yıllık ciro ortalamalarının 5.000.000,00.-TL (BeĢmilyonTürkLirası) 

olduğuna dair (Yeminli Mali MüĢavir veya Vergi Dairesi tasdikli gelir-gider tablosu, K/Z tablosu 

vs.) belgeyi Ġdareye sunmaları zorunludur. 

c) Ortak giriĢim olması halinde, yukarıda belirtilen (a) ve (b) maddelerindeki kriterleri 

ortak giriĢim yapısı içerisindeki bir ya da birden fazla isteklinin karĢılaması gereklidir. 

 9001/1-1 

—— • —— 
BURAJ MAKĠNELERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE 4 ADET NĠVO TEMĠNĠ ĠġĠ 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2015/136468 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : Bölgemize bağlı Yol Mekanik Atelye Müdürlüğü 

ihtiyacı buraj makinelerinde kullanılmak üzere 4 adet 

nivo temini iĢi 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığı’nda 03.11.2015 tarih saat: 15.00’te 

yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

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

HaydarpaĢa ĠSTANBUL’a 03.11.2015 tarih ve saat: 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9138/1-1 
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ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALĠMANININ YAP-ĠġLET - DEVRET MODELĠ 

KAPSAMINDA KAPALI TEKLĠF ALMA USULÜ ĠLE 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

DOSYA 

NO ĠHALE KONUSU 

ġARTNAME 

SATIġ BEDELĠ 

(KDV DAHĠL) 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI 

SON TEKLĠF 

TARĠH/SAATĠ 

2015/1 

Çukurova Bölgesel Havalimanının 

ġartname eki Proje ve eklerine göre 

3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 

Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 

Belirtilen Usul ve Esaslar Çerçevesinde 

yapım, iĢletim ve devri iĢi 

10.000.-TL 

1.000.000.-

EURO 

veya 

karĢılığı 

15/01/2016 

09.30 

 

1 - Söz konusu iĢe ait ihale 15/01/2016 günü saat 10.00’da DHMĠ Genel Müdürlüğü 

binasında bulunan 1. Kat Mavi Salonda Görevlendirme Komisyonu huzurunda kapalı teklif 

usulüne göre yapılacaktır. 

2 - Ġstekliler ihaleye iliĢkin dosyayı, DHMĠ Genel Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Dairesi 

BaĢkanlığı KÖĠ Projeleri ġube Müdürlüğü 284 no’lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, 

ihaleye iĢtirak etmek için ihale dosyasını KDV Dahil 10.000.-TL bedel mukabilinde satın 

alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir. 

3 - Ġhaleye iĢtirak etmek isteyen istekliler dosya bedeli olan KDV dahil 10.000.- TL’sını 

DHMĠ Genel Müdürlüğü Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı veznesi veya Kurum içerisinde bulunan  

T. Vakıflar Bankası DHMĠ Bürosuna yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte Strateji 

GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı KÖĠ Projeleri ġube Müdürlüğü 284 no’lu odaya müracaat ederek 

dosyalarını alacaklardır. 

4 - Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili 

tarafından DHMĠ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma 

ġubesine teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. 

yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

5 - Ġhaleye katılabilecekler/isteklilerde aranılacak Ģartlar Görevlendirme ġartnamesinin 5. 

Maddesinde belirtilmiĢ olup, bu iĢ için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 1.000.000.-

EURO (Bir Milyon EURO) ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası Döviz SatıĢ Kuru karĢılığı;  

a) Tedavüldeki Türk parası, 

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları, 

c) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine 

düzenlenen belgeler. 

6 - Anılan iĢ 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 

Belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir. 

7 - Ġdare uygun teklifi tespit etmede, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest 

olup, Ġdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler her hangi bir nam altında Ġdareden talepte 

bulunamazlar. 

NOT: Görevlendirme konusu iĢ ile ilgili Ģartname ve ekleri 11/11/2015 tarihinden itibaren 

inceleme/satıĢa sunulacaktır. 

DHMĠ: DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERĠ) NO: 66   06330  ETĠLER/ANKARA 

TELEFON: (312) 204 2305/204 2725       FAX: (312) 212 43 82 

e-posta: koiprj@dhmi.gov.tr 

 9185/1-1 
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DÜZELTME ĠLANI 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-1) Resmi Gazete ile 28 Ağustos 

2015 tarih ve 29459 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.19 

referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılıĢ tarihi ertelenmiĢ olup söz 

konusu madde aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

6 - Teklifler 20 Kasım 2015 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

aĢağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 500.000,- (beĢyüzbin) EURO 

ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda 

belirtilecek olan adreste 20 Kasım 2015 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  9206/1/2-2 

————— 

AMENDMENT NOTICE 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ) 

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.19 appeared in the Official Gazetes;  

Issue No: 29457 and Record No: 7682/2/2-1 on August 26, 2015 and Issue No: 29459 and 

Record No: 7682/2/2-2 on August 28, 2015 are updated as follows.  

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m. (local time) on 

November 20, 2015 and must be accompanied by a security of 500.000,- Euros equivalent 

(fivehundredthousand Euros)  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

02:00 p.m. (local time) on November 20, 2015 at the offices of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  9206/2/2-2 
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HĠZMET ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aĢağıda 1 (bir) adet hizmet alımı iĢi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aĢağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111 

45500  Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) 

  Fax 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik Posta Adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale Kayıt 

No Dosya No 

Ġhale Tarih 

ve Saati 

ĠĢin 

Süresi 

1 

Değerlendirme ġube Müdürlüğüne 

bağlı tesislerden ve stok sahalarından 

30.000 ton kömürün istasyon, vagon ve 

G Noktasındaki stoklama bölgesine 

taĢınması ve boĢaltılması iĢi. 

2015-140648 2015-2014 
05.11.2015 

14:00 

120 

gün 

 

b) Yapılacağı Yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü   SOMA/MANĠSA. 

c) ĠĢin Süresi : Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale Usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ 

MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma/ 

MANĠSA, adresinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 100,00 TL karĢılığı 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 kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, 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 9250/1-1 



Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 2015 – Sayı : 29507 

 

ENDOBRONġĠAL TEġHĠS VE TEDAVĠ SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 

EndobronĢial TeĢhis ve Tedavi Sistemi alımı iĢi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 

üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2015/141199 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EndobronĢial TeĢhis ve Tedavi Sistemi 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü. Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim 

günü içinde. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 27.10.2015 Salı günü saat 14.30 

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 Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 
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4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

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, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi 

BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına iĢin 

adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) 

4.1.8. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 - ―Ġsteklinin ve/veya teklif edilen malın, Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına 

kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir.‖ 

ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.2 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler Ģunlardır:  

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmıĢ olacak) 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara iliĢkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik Ģartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaĢeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.2. Teknik Ģartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye Cevaplar‖ dokümanı Ġstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaĢeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı sunulacaktır.  

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik Ģartnameye 

cevapları ve marka ve model beyanını içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına iĢin adını ve kendi vergi 

numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi 

Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 27.10.2015 Salı günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 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 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 9233/1-1 

————— 

DANIġMANLIK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

DanıĢmanlık Hizmeti Alımı iĢi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesindeki 

(f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2015/141193 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : DanıĢmanlık Hizmeti Alımı 

b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 365 takvim 

günü içinde. 
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3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 27.10.2015 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 Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

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, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi 

BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına iĢin 

adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) 

4.1.8. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Teknik Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Yapılacak iĢin teknik Ģartnamede yer alan kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, 

4.3.1.1. Teknik Ģartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye Cevaplar‖ dokümanı Ġstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaĢeli olarak sunulacaktır. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına iĢin adını ve kendi vergi 

numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi 

Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 27.10.2015 Salı günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 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 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 9234/1-1 

————— 

HASTA YÖNLENDĠRME SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Hasta Yönlendirme Sistemi Alımı iĢi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2015/141207 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hasta Yönlendirme Sistemi Alımı 1 sistem 

b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü içinde. 
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3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 27.10.2015 Salı günü saat 15.30 

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 Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

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, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi 

BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına iĢin 

adını ve kendi vergi numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) 

4.1.8. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 - SatıĢ sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına 

iliĢkin belgeler 

- Ġstekli adına düzenlenmiĢ TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi  

ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
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4.3.2 - Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler  

4.3.2.1. Üretici ve servis sağlayıcı firmaya ait (ISO 9001:2008) Kalite Yönetim Sistem 

Belgesi.  

ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik Ģartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaĢeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.2. Teknik Ģartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye Cevaplar‖ dokümanı Ġstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaĢeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı sunulacaktır.  

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik Ģartnameye 

cevapları ve marka ve model beyanını içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına iĢin adını ve kendi vergi 

numaranızı bildirerek yatırılan bedelin makbuzu) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi 

Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 27.10.2015 Salı günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 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 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 9235/1-1 
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REKLAM ZAMANLARI SATILACAKTIR 

TRT Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġhalenin konusu : TRT’nin Televizyon ve Radyo yayınlarına ait Reklam 

zamanlarının 3 yıl, 56 gün süreyle satılmasıdır. 

2 - Ġhaleyi yapan birimin  

     iletiĢim bilgileri : 

a) Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

Doğrudan Temin ve SatıĢ Müdürlüğü C Blok Kat. 3 Oda 

No: 325   06109/Oran/ANKARA 

b) Telefon numarası : 0 312 463 42 17 

c) Ġlgili Personel : Bahri KOCA 

3 - Ġhale ile ilgili bilgiler : 

a) Ġhale Dokümanının  

    görüleceği yer : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı 

Doğrudan Temin ve SatıĢ Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda 

No: 325    06109 Oran/ANKARA 

b) Ġhale usulü : Ġlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü 

c) Ġhale tarihi ve saati : 04.11.2015 Saat  10:30 

d) Ġhalenin yapılacağı yer : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Ġhale 

Komisyonu Toplantı Odası C Blok 3. Kat   06109/Oran 

Sitesi Çankaya/ANKARA 

4 - Teklifler en geç 04/11/2015 günü, saat 10.30’a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel 

Sekreterlik Gelen Evrak ve Ġç Dağıtım Servisi Zemin Kat   06109 Oran Sitesi Çankaya/ANKARA 

adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

5 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki Ģartları taĢıyan gerçek ve tüzel kiĢiler katılabilir. 

6 - AĢağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı, veya alt iĢletmeci olarak, kendileri veya 

baĢkaları adına hiçbir Ģekilde ihalelere katılamazlar. 

a) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut ülkesinde 

yada yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüĢvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar, 

b) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 

c) Kurumun ihale yetkilisi kiĢileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kiĢiler, 

ç) Kurumun ihale konusu iĢle ilgili her türlü ihale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, 

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, 

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile Ģirketleri (bu kiĢilerin yönetim 

kurullarında görevli bulundukları veya sermayesisin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları 

anonim Ģirketler hariç), 

f) Kurum bünyesinde bulunan veya Kurum ile ilgili her ne amaçla kurulmuĢ olursa olsun 

vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluĢlar ile bu kuruluĢların ortak oldukları Ģirketler, 

g) Ġhale konusu iĢin danıĢmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile bunların ortaklık ve 

yönetim iliĢkisi olan Ģirketleri ile bu Ģirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları 

Ģirketler. 
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7 - Ġstekliler teklif ettikleri toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Ġhale dokümanı KDV dahil 3.000,00 TL karĢılığı TRT Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı, Doğrudan Temin Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda No: 325   06109 Oran Sitesi 

Çankaya/ANKARA adresinden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. Ġhale dokümanı posta ile gönderilmez, yukarıda belirtilen Kurum 

adresinde görülebilir. 

9 - Postadaki gecikmeler dahil hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen 

teklifler dikkate alınmaz. 

10 - Kurumumuz gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan hususların tespit 

edildiği hallerde ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 

11 - Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT SatıĢ ve Kiralama 

ĠĢlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir 

sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir 

aĢamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 9196/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıĢtırılmak 

üzere öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup 

baĢvuruların Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen yapılması gerekmektedir. 

 

Birim Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Adet Açıklama 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Profesör 1  

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Doçent 1  

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Profesör 1  

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Doçent 1  

 

Not: Ġlanımızın detayına   http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 9208/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Belediye Meclisimizin 06/08/2015 tarih ve 429 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 1907 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Göksu Mahallesi, imarın 46469 ada 2 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği‖ 19/10/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyrulur. 9213/1-1 
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Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMĠK PERSONEL ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (bakınız: 

https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr linkinden Yönergeler baĢlığı 

altından temin edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel Ģartları ve ilanda belirtilen özel Ģartları 

taĢımaları gerekmektedir. 

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Profesör adaylarının; 

baĢvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalı ile baĢlıca araĢtırma eserini de belirttikleri 

dilekçelerine ekleyecekleri, yayın listelerini, Doçentlik Belgesi, Diğer Öğrenim Belgeleri, 2 adet 

fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, 

Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten 

Doktora ve Yüksek Lisans çalıĢmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve 

bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet 

CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına baĢvurmaları gerekmektedir. (Profesör 

kadrosuna baĢvuran adaylar daimi statüde çalıĢtırılacaktır.) 

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Doçent adaylarının; 

baĢvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine Doçentlik Belgesi, Diğer 

Öğrenim Belgeleri, 2 adet fotoğraf, Askerlik Durum Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile 

birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 

özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel 

Daire BaĢkanlığına baĢvurmaları gerekmektedir. (Doçent kadrolarına baĢvuran adaylar daimi 

statüde çalıĢtırılacaktır.) 

3 - 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Yardımcı Doçent 

adaylarının; baĢvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dillerini belirten 

dilekçelerine 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık Belgesi) varsa yabancı dil baĢarı belgesi, yayın listesi ile 

birlikte Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiĢ ve eserlerini 

içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine baĢvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca 

belirlenecek Jüri tarafından baĢvuru dilekçesinde belirtmiĢ oldukları yabancı dilden dil sınavı 

yapılacaktır. 

(Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web 

sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt 

unvanlı kadrolara baĢvuru yapamazlar. 

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekmektedir. 

6 - Kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta olanların hizmet belgeleri 

eklenecektir. 
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Ġlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde Profesör ve Doçent 

adaylarının Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili 

birimlerine Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan baĢvurular ve eksik 

belgeli dosyalar ile postayla yapılan baĢvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların baĢvuru 

dilekçelerinde yazıĢma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi 

gerekmektedir. Ġlan Ģartlarına uygun olmadığı anlaĢılan baĢvurular geçersiz sayılacaktır. 

NOT: Ġlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 

BĠRĠMĠ BÖLÜMÜ 

ANABĠLĠM 

DALI/ 

PROGRAM UNVANI DERECE ADET AÇIKLAMA 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Yüksekokulu 

Spor 

Yöneticiliği 
- 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Hareket ve 

Antrenman Bilimleri 

üzerine doktora 

yapmıĢ olmak 

Eğitim 

Fakültesi 
Ġlköğretim Sınıf Eğitimi 

Yardımcı 

Doçent 
4 1 

Kıbrıs Meselesi 

konusunda doktora 

yapmıĢ olmak 

Eğitim 

Fakültesi 
Ġlköğretim Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 

 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme 
Muhasebe ve 

Finansman 
Doçent 2 1 

 

Güzel Sanatlar 

ve Tasarım 

Fakültesi 

Geleneksel 

Türk 

Sanatları 

- 
Yardımcı 

Doçent 
4 1 

 

Fazıl Boyner 

Sağlık Y.O 

Beslenme ve 

Diyetetik 
- 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

PAH’ların insanlar 

üzerindeki metabolik 

atıklarının tespiti 

üzerine doktora 

yapmıĢ olmak 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliğ

i 

- 
Yardımcı 

Doçent 
4 1  

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Kamu 

Yönetimi 

Yönetim 

Bilimleri 
Doçent 1 1  

ĠletiĢim 

Fakültesi 
Gazetecilik - 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

 

Ġlahiyat 

Fakültesi 

Temel Ġslam 

Bilimleri 
Hadis 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

 

 9244/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

— Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında

Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


