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—— • ——
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26/07/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/42

26/07/2016
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Cumhurbaşkanlığından:
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/46

26/07/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/47

26/07/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
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Cumhurbaşkanlığından:
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                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/50

26/07/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/51

26/07/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
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                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
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26/07/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/54

26/07/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/55
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Cumhurbaşkanlığından:
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Cumhurbaşkanlığından:
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                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/58

26/07/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/59

26/07/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiili Hiz-

met Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sigortalıların Kanunun 40 ıncı maddesinde sayılan işler/işyerlerinde fiili hizmet

süresi zammı uygulamasından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususları Kurumun dene-

tim ve kontrolle görevli memurları aracılığıyla inceleme yaptırılarak tespit edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun (13) ve (14)

numaralı sıralarda çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmeleri için

çalışmanın ilgili kamu idaresinde ve belirtilen kadro veya unvanlarda geçmesi, (18) numaralı

sırasında yer alanların ise bu görevleri yapması gerekir.”
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“(7) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun (18) numaralı

sırasında yer alanlar hariç, fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan si-

gortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan

işlerde fiilen çalışmayarak risklerine maruz kalmadıkları 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal

Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin, ücretsiz izin,

ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında değerlen-

dirilmez. (13) ve (14) numaralı sıralarda çalışan sigortalıların ise ücretsiz izin süreleri dışındaki

diğer süreleri 40 ıncı madde kapsamında değerlendirilir.

(8) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun (10) numaralı

sırasında yer alan yeraltı işlerinin maden ocakları (elementer cıva bulunduğu saptanan cıva

maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yer altında yapılan işlerde çalışanlar

için 11/9/2014 tarihinden itibaren, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem

içerisinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri

ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin

risklerine maruz kalma şartı aranmaz.

(9) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun (16) ila (18)

numaralı sıralarda belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar 2013 yılı Şubat ayından itibaren

fiili hizmet süresi zammından yararlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasından sonra

gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(6) 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi kap-

samında fiili hizmet süresi zammı ve 506 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin itibari hizmet

süresi kapsamında sayılan işlerden olmadığı halde, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde

sayılan işler ve işyerlerine girecek nitelikte çalışması olanların 2008 Ekim ayı öncesi bu kap-

samda geçen çalışmaları emeklilik yaş haddi indiriminden yararlanmak için aranan gün sayısı

hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü”

ibaresi “Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “Si-

gortalı Tescil ve Hizmet Dairesi Başkanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Kanunun geçici 48 inci maddesi kapsamında fiili hizmet süresi zammından ya-

rarlandırılacakların prim belgeleri”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/9/2008 27010

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/1/2014 28878
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINCA 

VERİLECEK İDARİ VE MALİ DESTEKLERE 
DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkanlık tarafından sağlanacak idari ve mali

desteklerin usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkanlık tarafından sağlanacak idari ve mali des-

teklere ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve

Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin
üçüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı bulunduğu Ba-

kanı,
b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,
c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,
ç) Başvuru rehberi: Başkanlık tarafından her bir mali destek programı için dönemsel

olarak hazırlanan ve sunulacak destekten yararlanabilecek tüzel kişileri, bu kişilerde aranan
şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, desteklenecek proje konularını, proje başına
sağlanacak en az ve en çok destek miktarını, proje kapsamında karşılanabilecek uygun mali-
yetleri, proje seçim ve değerlendirme kriterlerini, teminat ve eş finansman yükümlülüklerini,
başvuru için gerekli belgeleri ve diğer bilgileri kapsayan belgeyi,

d) Bilgi sistemi: Başkanlık tarafından verilecek idari ve mali desteklerin başvuru, de-
ğerlendirme ve uygulama ile ilgili tüm süreçlerin gerçekleştirilebileceği çevrim içi ortamı,

e) Eş finansman: Projelere yararlanıcı tarafından sağlanacak aynî ve/veya nakdî katkıyı,
f) Hizmet birimleri: Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hizmet bi-

rimlerini,
g) İdari destek: Kurum ve kuruluşlara sağlanacak eğitim, bilgilendirme, danışmanlık,

atölye çalışması gibi kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik nakdî olmayan destekleri,
ğ) Kanun: 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-

kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
h) KİDAB: Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığını,
ı) Kurum ve kuruluş: Yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş, kâr amacı gütmeyen özel

hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerini,
i) Mali destek: Kurum ve kuruluşların proje esaslı çalışmalarına Başkanlık tarafından

yapılacak nakdî katkıyı,
j) Mali destek programı: Hizmet birimleri tarafından kendi öncelik alanlarına yönelik

olarak KİDAB ile koordinasyon içinde hazırlanan; destek sağlanacak projelerin ortak hedefle-
rini, hedef ülke veya bölgelerini, proje başına sağlanacak en az ve en çok destek miktarını, des-
tekleme takvim ve süresini, başvuru konu ve koşullarını ve potansiyel başvuru sahiplerini be-
lirleyen çerçeve metni,
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k) Proje: Belirli bir amaca odaklı, hedefleri, bütçesi ve takvimi belirlenmiş düzenli faa-
liyetler bütününü,

l) Sözleşme: Başkanlık ile yararlanıcı arasında imzalanan ve desteğe konu olan proje
süresince uyulması gereken ilke ve kuralları, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yü-
kümlülükleri ile sözleşme ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşmayı,

m) Usulsüzlük: Proje başvurusu ve/veya uygulaması sırasında yanıltıcı bildirim, hile
veya sahtecilik yapılması, desteğin geçici de olsa amacı dışında kullanılması, projeye Başkan-
lıkça destek sağlanan bütçe kalemleri için başka bir kurum veya kuruluştan mükerrer destek
alınması, bu Yönetmelik ve ilgili başvuru rehberlerinde belirtilen ilke ve kurallara aykırı dav-
ranışlarda bulunulması ve sözleşme ilişkisinin ihlal edilmesini,

n) Yararlanıcı: Başkanlık tarafından sağlanan idari ve mali desteklerden yararlanan ku-
rum veya kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İdari ve Mali Destekler

İdari ve mali desteklere ilişkin genel esaslar
MADDE 5 – (1) Başkanlık tarafından sağlanacak idari ve mali desteklerde, kamu yararı

çerçevesinde Başkanlığın görev alanındaki hedef kitlelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve sorun-
larının çözümüne katkı sağlanması; hedef kitlelerle tarihi, toplumsal ve kültürel değerler çer-
çevesinde ilişki ve iletişimin artırılması ve bu alanlarda faaliyet yürüten kâr amacı gütmeyen
kuruluşların kapasitelerinin geliştirilmesi esastır.

(2) Başkanlık tarafından verilen idari ve mali destekler, yurtiçinde veya yurtdışındaki
kâr amacı gütmeyen ve Başkanlığın görev alanlarında faaliyet yürüten özel hukuk ve kamu
hukuku tüzel kişilerine sağlanır.

İdari destek
MADDE 6 – (1) Başkanlık, Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan

kurum ve kuruluşlara, Başkanlık personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla kapasite geliştir-
meye yönelik idari destekler sağlayabilir.

(2) Başkanlık görev alanlarında faaliyet gösteren potansiyel yararlanıcıların katılacağı,
mali destek programlarına yönelik proje hazırlama ve uygulama ile idari, mali, teknik ve faa-
liyet kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim programları, ilgili hizmet birimi ile koor-
dineli bir şekilde KİDAB tarafından düzenlenebilir.

(3) İdari destek programları, Başkanlık tarafından re’sen ya da kurum ve kuruluşlarca
bilgi sistemi üzerinden talep edilmesi halinde düzenlenebilir. Başkanlık tarafından, bu kap-
samdaki programların ilan edilmesi durumunda, yapılan başvurular arasından uygun katılım-
cılar tespit edilerek programa davet edilir. Başkanlık ayrıca belirlenen kurum ve kuruluşları
davet etmek suretiyle de programlar gerçekleştirebilir.

Mali destek
MADDE 7 – (1) Başkanlık, Kanunda belirtilen amaçlara yönelik çalışmalar yürüten

kurum ve kuruluşların projelerine mali destek sağlayabilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında Başkanlık tarafından sağlanan mali destekler hibe ni-

teliğinde olup proje usulüyle verilir.
(3) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine aktarılan hibeler, aktarılan kurumlar

tarafından bütçe gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilerek kullanılır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Destekler

Mali desteklere ilişkin genel esaslar
MADDE 8 – (1) Mali destek programları kapsamında Başkanlığa sunulan projelere,

her bir program için varsa belirlenen eş finansman oranları ve destek miktarları çerçevesinde,
Başkanlık tarafından uygun görülecek oran veya miktarlarda destek sağlanır. Başkanlıkça uy-
gun görülen projelere sağlanacak destek belirli bütçe kalemleriyle sınırlandırılabilir.

(2) Başkanlık ile yararlanıcı arasında sözleşme imzalanır.
(3) Başkanlık, desteklenen projelerin toplam tutarı ya da projeye sağlanan destek tuta-

rına karşılık, yararlanıcıdan projenin gerçekleştiği ülkenin yasal mevzuatına uygun olarak dü-
zenlenmiş mutad harcama ve faaliyet belgelerini talep edebilir.

(4) Yararlanıcı, projelerin uygulama sürecinde ortaya çıkan vergi, sigorta ve benzeri
her türlü iş ve işlemleri, tabi oldukları yasal mevzuat çerçevesinde yürütmek, projeyle ilgili
tüm evrakları temin etmek ve bu evrakları kayıt altına almakla yükümlüdür.

(5) Yararlanıcı projenin uygulamasını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir riski önle-
mek bakımından gerekli tüm önlemleri alır ve projenin uygulamasını olumsuz bir şekilde et-
kileyen herhangi bir durumu gecikmeksizin yazılı olarak Başkanlığın bilgisine sunar.

(6) Başkanlık tarafından mali desteklerle ilgili alınan komisyon kararları, Bakan olu-
ruyla onaylanır. Bakan, bu konuda yetkisini Başkana devredebilir.

Mali destek programları
MADDE 9 – (1) Hizmet birimlerinin öncelik alanlarına yönelik programlar KİDAB

koordinasyonunda oluşturulur.
(2) Her bir program için, ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak KİDAB tarafından

başvuru rehberi hazırlanır.
(3) Hazırlanan programlar ve başvuru rehberleri, Başkanlık tarafından uygun görülen

iletişim kanalları aracılığıyla ilan edilerek kamuoyuna duyurulur. Ayrıca KİDAB tarafından
potansiyel yararlanıcılara yönelik bilgilendirici materyaller hazırlanır ve ilgili hizmet birimleri
ile koordineli bir şekilde yurtiçi veya yurtdışında tanıtım etkinlikleri düzenlenebilir.

(4) Başkanlık, ilan etmiş olduğu programın, başvuru dönemini değiştirme, başvuruyu
belirtilen tarihten önce sonlandırma veya belirtilen dönemde başvuruyu açmama; ilan edilen
program şartlarında değişiklik yapma, kısmen veya tamamen iptal etme haklarını saklı tutar.
Bu durumlarda, Başkanlıktan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

Doğrudan destekler
MADDE 10 – (1) Başkanlık, ilan edilen programlar dışında, Başkanlığın görev alan-

larıyla ilgili stratejik önemi haiz ve uygulanmasında fayda mülahaza edilen proje tekliflerini,
bu Yönetmelik çerçevesinde ayrıca değerlendirebilir.

(2) Doğrudan desteklere ilişkin başvuru, değerlendirme ve uygulama süreçleri bu Yö-
netmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Başvuru, değerlendirme ve sonuçların bildirilmesi
MADDE 11 – (1) Başvuruların, başvuru rehberlerinde belirtilen tarihlerde bilgi sistemi

üzerinden alınması esastır. Ancak Başkanlıkça uygun bulunması halinde elden, posta veya elek-
tronik posta yoluyla da başvuru alınabilir.

(2) Başvurular, Başkanlık makamı tarafından uygun görülen en az üç üyenin katılımıyla
oluşturulan komisyonlar marifetiyle değerlendirilir. Başvurular komisyon toplantılarından önce
Başkanlık uzman ve/veya yöneticileri ya da gerekli görülmesi halinde bağımsız değerlendiri-
ciler tarafından incelenerek ön değerlendirmeye tabi tutulabilir.

(3) Değerlendirme sürecinde, kamu kurumlarından görevlendirme yapılabilir veya Ka-
nunun 6 ncı maddesine istinaden bağımsız değerlendirme hizmeti alınabilir.

(4) Değerlendirme sürecinde görev alan kişilerin kimliği ve değerlendirdikleri projelere
ilişkin bilgiler gizli tutulur.
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(5) Başvuru döneminde her bir programa gelen proje teklifleri, başvuru sahibinin ku-
rumsal ve mali kapasitesi, ilgililik, program öncelikleri, ilgili alanda tecrübe, yöntem ve somut
çıktılar bağlamında değerlendirilerek karara bağlanır. Değerlendirmeye ilişkin detaylı kriterler
başvuru rehberlerinde belirtilir.

(6) Başkanlık, projenin büyüklüğü, konusu ve benzeri açılardan gerek görmesi halinde
ön inceleme yapabilir, projenin sunumunu yapmak üzere başvuru sahibini Başkanlığa davet
edebilir, ek bilgi ve belge isteyebilir ve/veya projeye ilişkin değişiklik yapılmasını talep ede-
bilir.

(7) Bakan tarafından onaylanan komisyon kararları resmi yazı, bilgi sistemi veya elek-
tronik posta marifetiyle başvuru sahibine bildirilir.

Sözleşme 
MADDE 12 – (1) Başkanlık ile yararlanıcı arasında imzalanacak sözleşmede; projeye

ilişkin özel koşullar ile genel, idari ve mali hükümlere dair hususlar yer alır. 
(2) Sözleşmede belirtilmesi durumunda Başkanlık, desteğin amaç, hedef ve bütçesine

bağlı olarak, yararlanıcılardan eş finansmana ilişkin teminat isteyebilir. Teminat, nihai ödeme-
nin yapılması ve projenin sözleşmeye uygun olarak sonlandırılmasını müteakip serbest bırakılır.

(3) Başkanlık ile yararlanıcı arasında imzalanacak sözleşme, projenin uygulanacağı ül-
kenin milli para birimi cinsinden düzenlenebilir.

(4) Yararlanıcıların, projelerini sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır.
Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra faaliyetlerin uygulamasını zorlaştıracak, gecikti-
recek veya imkânsız hale getirecek mücbir bir sebebin ortaya çıkması halinde, tarafların mu-
tabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında sözleşme, uygulama rehberinde belirtilen usul
ve esaslar çerçevesinde değiştirilebilir.

Sözleşmenin askıya alınması ve feshi
MADDE 13 – (1) Projelerin uygulama aşamasında, Başkanlık tarafından istenilen bilgi

ve belgelerin zamanında verilmemesi ve/veya eksik teslim edilmesi, izleme ziyaretlerinin en-
gellenmesi veya projenin sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun yürütülmediğinin tespit edilmesi
halinde sözleşme askıya alınır. Bu durumda yararlanıcıya, tespit edilen aksaklık bildirilerek
düzeltme için en fazla 60 güne kadar süre verilir. Verilen sürenin sonunda, tespit edilen sorun-
ların çözülmemesi halinde sözleşme feshedilir.

(2) Usulsüzlük yaptığı tespit edilen yararlanıcıların sözleşmeleri feshedilir. Usulsüzlük
yapan yararlanıcılar, Başkanlıktan 5 yıl süreyle mali destek alamazlar.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen nedenlerle sözleşmenin feshe-
dilmesi halinde, sözleşme çerçevesinde sağlanan destek, tahakkuk eden faiz ve sözleşmede ön-
görülen cezai şart ve sözleşmeden doğan masraflar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ya-
rarlanıcıdan tahsil edilir.

(4) Mücbir sebepler nedeniyle, projenin sözleşmede belirtilen şekilde sürdürülememesi
halinde, karşılıklı mutabakat içinde sözleşme feshedilerek proje sonlandırılabilir. Bu durumda
eğer yararlanıcıya fazla bir ödeme yapılmışsa yapılan ödeme yararlanıcıdan tahsil edilir. Ödeme
yapılmamışsa, projenin tamamlanan kısmı için Başkanlık ödeme yapabilir.

(5) Usulsüzlük dışında bir nedenden dolayı sözleşmesi feshedilen yararlanıcılar, Baş-
kanlığa karşı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmedikçe Başkanlıktan herhangi bir mali
destek alamazlar.

Proje izleme ve ödemeler
MADDE 14 – (1) Başkanlık tarafından destek sağlanan projelerin, sözleşme, öngörülen

faaliyetler, takvim, bütçe ve çıktılar ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi amacıyla hizmet birim-
leri tarafından izleme faaliyetleri gerçekleştirilir. Hizmet birimleri tarafından etkin bir izleme
faaliyeti yapılabilmesi amacıyla yararlanıcıdan projeye ilişkin bilgi ve belge talep edilebilir
ve/veya proje yerinde incelenebilir.
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(2) Projeye ilişkin başlangıç ödemesi, sözleşmede belirtilen oranlar çerçevesinde söz-
leşme imzalandıktan sonra yapılır. Sözleşmede belirtilen ara ve nihai ödemeler ise, belirlenen
takvimde yararlanıcılar tarafından, projenin gidişatı veya nihayetiyle ilgili Başkanlığa sunulan
raporların uygun görülmesi halinde yapılır. Başkanlık, raporları inceleme neticesinde ek bilgi
veya belge isteyebilir. Başkanlık, raporların incelenmesinin akabinde proje faaliyetlerinin kısmi
olarak yerine getirilemediği veya belgelendirilemediğinin tespiti halinde sözleşmede belirtilen
miktar veya oranların altında ödeme yapabilir.

(3) Nihai rapor ve belgelerin incelenmesi sonucunda faaliyetler, takvim, uygun harca-
malar ve benzeri konular başta olmak üzere sözleşmeye aykırılık tespit edilmesi halinde, bun-
lara karşılık gelen tutarların Başkanlığa iadesi talep edilir.

(4) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermaye iş-
letmelerince yürütülecek projelere ilişkin destekler, ilgili idare bütçesine tahakkuka bağlanmak
suretiyle ödenir. Tahsis edilen tutarlar idarenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde kullanılır. 

(5) Başkanlık proje ödemelerini, yararlanıcı ya da Başkanlığın uygun görmesi halinde
yararlanıcının vekili olarak tayin edilen gerçek kişi adına projeye özel açılmış banka hesabına
aktarır. 

(6) Sözleşme kapsamındaki uygulamalarla ilgili olarak, yararlanıcının ve proje kapsa-
mında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, gecikme zammı,
faiz ve sair giderler, Başkanlık tarafından karşılanamaz.

(7) Proje kapsamında yararlanıcılara yapılan ödemeler, proje dışında bir maksatla kul-
lanılamaz ve bu ödemelerden herhangi bir şekilde faiz ve benzeri gelir elde edilemez.

Satın alma ve mülkiyet
MADDE 15 – (1) Yararlanıcıların proje kapsamında yapacakları ihale ve satın alma

faaliyetleri, sözleşme ve ilgili uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.
(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen projeler kapsamında alımı desteklenen bina,

alet, teçhizat, yazılım, malzeme ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti ve diğer yasal
hak ve yükümlülükleri sözleşmede belirtilen şekle göre belirlenir.

Görünürlük
MADDE 16 – (1) Başkanlık tarafından destek sağlanan projelerde, sözleşmede aksi

bir hüküm olmadığı sürece Başkanlığın görünürlüğü, yayımlanan görünürlük rehberine uygun
olarak sağlanır.

Yazışma dili
MADDE 17 – (1) Desteklerle ilgili her türlü yazışmanın Türkçe yapılması esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak destek
MADDE 18 – (1) Başkanlık, bu Yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümle-

rine uygun olmak kaydıyla, kurum ve kuruluşlarla ortak destek programları düzenleyebilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 19 – (1) 30/11/2011 tarihli ve 28128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak

yürürlüğe giren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali
Destekler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Başkanı yürütür.
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Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hazırlık Sınıfında Arapça eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yürü-

tülen Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hüküm-
leri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Arapça Yeterlilik Sınavı: Akademik yılın başında İlahiyat Fakültesindeki Arapça Ha-

zırlık Sınıfı eğitimini görmek zorunda olan öğrencilerden muaf olacakları belirlemek için ya-
pılan sınavı,

b) Arapça Seviye Tespit Sınavı (ASTS): Akademik yılın başında Arapça hazırlık eğitimi
için öğrencilerin seviyelerini belirlemek için yapılan sınavı,

c) Bir akademik yıl: İki yarıyılı,
ç) Birim Kurulu: İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu,
d) Birim Yönetim Kurulu: İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,
e) Dekan: Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,
f) Dekanlık: Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını,
g) Fakülte: Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,
ğ) Hazırlık Sınıfı: Dumlupınar Üniversitesi Arapça Hazırlık Sınıfını,
h) Rektör/Rektörlük: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
ı) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
i) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
j) Yaz Okulu: Arapça Hazırlık Sınıfı destek programını,
k)Yılsonu Genel Sınavı: Her iki yarıyıl ortalaması 50 ve üzeri olan öğrencilerin eğitim

öğretim yılının sonunda katılmaya hak kazandıkları sınavı
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; Arapçanın temel kurallarını,

sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliş-
tirmek, temel İslam bilimlerinin ana kaynaklarını okuma ve anlama becerilerini kazandırmak,
çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için
gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

Hazırlık sınıfında eğitim ve öğretimin kapsamı
MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim zorunludur. Zorunlu hazırlık sını-

fında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususlar bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde yü-
rütülür.
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Komisyonlar ve hazırlık sınıfı koordinatörü
MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesini

ve koordinasyonunu sağlamak üzere Dekanın teklifi üzerine birim yönetim kurulunca biri baş-
kan en az üç öğretim elemanından oluşan Program Geliştirme Komisyonu ve hazırlık sınıfında
uygulanan sınavlarla ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek amacıyla biri başkan en az üç kişiden
oluşan Sınav Komisyonu oluşturulur.

(2) Dekan, Program Geliştirme Komisyonu veya Sınav Komisyonu Başkanlarından bi-
rini Hazırlık Sınıfı Koordinatörü olarak görevlendirir.

(3) Dekanın teklifi yönetim kurulunun onayıyla yeni komisyonlar kurulabilir.
Arapça yeterlilik ve seviye tespit sınavları
MADDE 8 – (1) Arapça Yeterlilik Sınavı; öğretim yılı başında Fakültede hazırlık sınıfı

okuma zorunluluğu olan eski ve yeni kaydolan öğrencilerin, Arapça Hazırlık sınıfından muaf
olup olmayacaklarını tespit etmek amacıyla yapılır. Hazırlık sınıfından muafiyet için, Arapça
Yeterlilik Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 65 puan almak gerekir. Bu sınavdan alınan
puan öğrencinin sınıf seviyesini tespit etmek amacıyla kullanılabilir. Ancak, Arapça yeterlilik
sınavından gerekli 65 puanı alamayanlar veya bu sınava girmeyenler için öğretim yılı başında
Senato kararı gereğince Sınav Komisyonunun tayin edeceği tarihte Seviye Tespit Sınavı yapı-
labilir ve bu sınavdaki seviyelerine göre öğrenciler, Arapça Hazırlık sınıflarında öğrenim gö-
rürler.

(2) Aşağıdaki şartlardan birine sahip olan öğrenciler Arapça Hazırlık sınıfını zorunlu
olarak okumaktan muaftırlar:

a) Fakülte tarafından yapılan Arapça muafiyet sınavından başarılı olmak,
b) Senato tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlardan son üç yıl

içinde Senato tarafından belirlenen seviyede puan almış olduğunu belgelemek,
c) Daha önce Türkiye’de başka bir üniversiteye bağlı İlahiyat Fakültesinin Arapça zo-

runlu hazırlık programını en az 65 puan alarak başarıyla tamamlamış veya herhangi bir İlahiyat
Fakültesi tarafından yapılan Arapça Yeterlilik Sınavından en az 65 puan almış olmak,

ç) En az son üç yılında, Arapçanın anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatan-
daşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda
tamamlamış olmak.

(3) Ön lisans mezunlarından dikey geçiş yoluyla gelen veya ek kontenjanla geç yerleş-
tirilen ve hazırlık sınıfını zorunlu olarak okumak durumunda olan öğrenciler için ilave yeterlilik
ve seviye tespit sınavı düzenlenir.

Akademik takvim
MADDE 9 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi, akademik yıl esasına göre yapılır. Hazırlık

sınıfı öğretim takvimi, birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.
Hazırlık sınıfı seviye grupları
MADDE 10 – (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin Arapça öğrenimine hangi seviyeden

başlayacakları, ADBS sonuçlarına göre birim yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(2) Arapça hazırlık sınıfı müfredatı ve ders içerikleri birim kurulu tarafından düzenlenir.
(3) Türkçesi yeterli seviyede olmayan yabancı uyruklu öğrenci hazırlık sınıfına başla-

tılmaz.
(4) Hazırlık sınıflarının her birinde öğrenci sayısı yirmiden az, otuz öğrenciden fazla

olamaz. Sürekli devamsız ve devamsız öğrenciler bu sayıya dâhil edilmez.
Devam zorunluluğu
MADDE 11 – (1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir.

Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 90 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı
toplam ders saatinin %10’unu geçen öğrencilerin yılsonu başarısı devamsız olarak hesaplanır.
Arapça muafiyet sınavı haricindeki dönem boyunca yapılan diğer sınavlara giremezler.
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(2) Herhangi bir sebeple derse katılmayan veya katıldığı halde ders bitmeden sınıftan
ayrılan öğrenci o derse girmemiş sayılır.

(3) Dekanlık, öğretim elemanlarından, öğrencilerin devam durumlarına dair yoklama
evrakını talep edebilir.

Hazırlık sınıfı sınavları ve değerlendirme
MADDE 12 – (1) Birim kurul kararıyla her yarıyıl en az iki ara sınav, konulara göre

belirlenecek sayıda da kısa süreli sınavlar yapılır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlen-
dirilir. Her yarıyılın başarı notu, ara sınavların ortalamasının % 60’ı ve kısa süreli sınavların
ortalamasının % 40’ının toplamından oluşur. Hazırlık sınıfı yılsonu genel sınavı öncesindeki
genel başarı notunun belirlenmesinde, birinci yarıyılın başarı notunun katkısı % 40, ikinci ya-
rıyılın başarı notunun katkısı % 60’tır.

(2) Ara sınavlar; öğrencilerin sınıf içi çalışmalarda edindikleri bilgi ve becerilerini ölç-
mek ve yılsonu genel sınavına hazırlık amacıyla yapılır.

(3) Kısa süreli sınavlar; sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici ni-
telikte ve öğrenciyi izlemeye yönelik haberli ya da habersiz yapılabilir. Sınav sayısı Sınav Ko-
misyonu tarafından belirlenir.

(4) Yılsonu genel sınavına katılabilmek için iki yarıyıl başarı ortalamasının en az 50
puan olması şarttır.

Başarılı sayılma
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin yılsonu başarı notu; iki yarıyılın başarı not ortalamasının

% 40’ıyla, yılsonu genel sınavdan aldığı notun % 60’ının toplamından oluşur. Öğrencinin Ha-
zırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için yılsonu genel başarı notunun 100 üze-
rinden 60 ve üzeri olması gerekir.

(2) Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciye başarı sertifikası verilir ve başarı durumu
not durum belgesinde belirtilir. Ayrıca, öğrenciye verilen diploma ekinde yabancı dil eğitimini
başarıyla tamamladığı yazılır.

(3) Zorunlu Hazırlık sınıfı öğrencileri, hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarısız ol-
dukları takdirde Arapça muafiyet sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler lisans
programına devam ederler.

(4) Hazırlık sınıfında devam şartını sağlamayan veya devam ettikleri halde başarısız
olan öğrenciler, takip eden eğitim-öğretim yılı başında yapılacak olan Arapça muafiyet sına-
vından da başarısız oldukları takdirde Hazırlık sınıfını tekrar ederler veya Arapçayı kendi im-
kânlarıyla geliştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(5) Hazırlık sınıfını ikinci kez okumak zorunda olan öğrencilerin derslere devamı zo-
runludur.

(6) Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan
ilişiği kesilir ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Mazeretler
MADDE 14 – (1) Devamsızlık süresini aşmamak şartıyla öğrencinin haklı ve geçerli

mazereti nedeniyle katılmadığı ara sınavlarını telafi etmek üzere mazeret sınavları yapılabilir.
Öğrencinin sağlık mazeretini sağlık raporu ile diğer mazeretlerini ise belgeleriyle birlikte, ma-
zeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içinde Dekanlığa bildirmesi gerekir. Mazeretlerini bel-
gelendirmeyen öğrenciler ilgili sınavdan başarısız kabul edilir. Mazeretleri birim yönetim ku-
rulunca kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Mazeret sınav tarihleri genel du-
yuruyla öğrencilere sınav öncesi ilan edilir. Kısa süreli sınavlara, yılsonu genel sınavına ve
akademik yılbaşında yapılan Arapça muafiyet sınavına katılmayan öğrencilere mazeret sınavı
hakkı verilmez.

(2) Sağlık raporları hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 15 – (1) Genel sınavda maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, sınav so-

nuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde bir dilekçeyle Dekanlığa başvurur. Öğrenci di-
lekçeleri, Dekanlık tarafından kurulan komisyonda incelenir ve bir hafta içinde sonuçlandırılır.
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Hazırlık sınıfı öğretimi süresi
MADDE 16 – (1) Hazırlık sınıfı öğretimi süresi, her biri 16 haftadan az olmamak şar-

tıyla iki yarıyıldır. Öğrenciler, seviyelerine göre haftada en az 24 saat Arapça yabancı dil dersi
öğrenimi görürler. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans öğrenim programlarında
almakla yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Yaz dönemi eğitim ve öğretimi
MADDE 17 – (1) Hazırlık sınıfı yaz öğretimi 1/6/2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre yü-
rütülür.

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri
MADDE 18 – (1) Dekanlık, Hazırlık sınıfı öğrencilerinin eğitim-öğretiminden sorumlu

olup disiplin, izinli sayılma gibi işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.
Öğrencilik statüsü
MADDE 19 – (1) Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin tüm öğrencilik işlem-

leri Dekanlıkça yapılır.
İlişik kesme
MADDE 20 – (1) Hazırlık sınıfında ilişik kesme ilgili mevzuat hükümlerine göre ya-

pılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Fakülte Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 – (1) 19/10/2013 tarihli ve 28796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/35
İşyeri : Carden Mobilya Fabrikası Şiraz Halıcılık Otomotiv ve İnşaat 

San. Tic. Ltd. Şti.
Asarcıklı Cad. No:56 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

SGK Sicil No : 1047186.026
Tespiti İsteyen : İşveren
İnceleme : Carden Mobilya Fabrikası Şiraz Halıcılık Otomotiv ve İnşaat San.

Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işverenliğin Organize Sanayi Bölgesi 20.
Cad. No:8 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresindeki 1014786.026 SGK sicil no’lu Carden Mobilya
Fabrikası işyerinde mobilya imalatının yapıldığı ve bu işverenliğin bağlı yerleri olan; Deliklitaş
Mah. Asarcıklı Cad. Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresindeki 1001225.026 SGK sicil no’lu işye-
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rinde, Arifiye Mah. Yalbı Sok. Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresindeki 1034229.026 SGK sicil
no’lu işyerinde, İstiklal Mah. 2 Eylül Cad. Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresindeki 1036142.026
SGK sicil no’lu işyerinde, Deliklitaş Mah. Yunusemre Cad. Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresin-
deki 1071836.026 SGK sicil no’lu işyerinde, Halıcıbey Mah. Sakarya Cad. Tepebaşı/ESKİŞEHİR
adresindeki 1065623.026 SGK sicil no’lu işyerinde, İnönü Mah. 1728. Sok. No:3/C Yenima-
halle/ANKARA adresindeki 1219448.006 SGK sicil no’lu işyerinde, Karaman Mah. Sanayi
Cad. No:35 Osmangazi/BURSA adresindeki 1206999.016 SGK sicil no’lu işyerinde, Fevzi
Çakmak Erkmen Bel. Atatürk Bulvarı No:5 AFYONKARAHİSAR adresindeki 1047270.003
SGK sicil no’lu işyerinde ve Semerciler Mah. İtfaiye Cad. No:33 Adapazarı/SAKARYA adre-
sindeki 1075701.054 SGK sicil no’lu işyerlerinde mobilya imalatına bağlı yardımcı işler olan
perakende satış işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 06 sıra
numaralı “Ağaç ve kağıt” işkolunda yer aldığı, Aynı işverenliğe ait İstiklal Mah. 2 Eylül Cad.
Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresindeki 1030784.026 SGK sicil no’lu işyerinde tadilata yönelik
bir inşaat işinin yapılması nedeniyle, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 13 sıra numaralı
“İnşaat” işkolunda yer aldığı 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 : 2016/36
İşyeri : Mustafa Kozanlı Mühendislik Makina Elektrik Elektronik Sanayi ve

Ticaret Ltd. Şti.
Alaaddinbey Mah. Çalı Kavşağı Alaaddinbey Cad. No:116 
Nilüfer/BURSA 

SGK Sicil No : 1090518.016
Tespiti İsteyen : Petrol-İş Sendikası
İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Mustafa Kozanlı Mühendislik

Makina Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’de sanayi makinelerinde kullanılan
lineer (doğrusal) sistemlerin alım satımının yapıldığı, çalışmakta olan mühendislerin satış yap-
makla görevli olduğu, satış aşamasında ve satış sonrasında teknik destek hizmeti verildiği, satış
işleminin dışında herhangi bir mühendislik faaliyetinin ve üretimin yapılmadığı, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanat-
lar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Mustafa Kozanlı Mühendislik Makina Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı
“Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Ga-
zete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci mad-
desi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 403)’NİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 472)

MADDE 1 – 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 
Esas No: 2013/128 
Aşağıda açık kimliği, suçları ve gıyabında verilen karar yazılı sanığa tebligat çıkarılmış, 

ancak kendisine tebligat yapılamamıştır. 7201 sayılı Kanunun 28, 29 maddeleri uyarınca hükmün 
gazetede ilanen tebliği 31. madde gereğince ilan yapıldıktan 15 gün sonra kararın kesinleşmiş 
sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

DOSYA NO : 2013/128 Esas 2015/406 Karar 
ADI SOYADI : BAYRAM TUTMAZ 
SUÇU : Resmi Belgede Sahtecilik, Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis 

Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlamak Amacıyla Dolandırıcılık. 
KANUN MAD : 5237 Sayılı TCK 204/1 Md., 53/1, 158/1, j-son 
CEZA : BERAAT 6125 

—— •• —— 
Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2009/18 
KARAR NO : 2011/18 
Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas 

ve karar numarası yazılı 31/3/2011 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanunu'nun 206/1 maddesi 
gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile 
cezalandırılan Seyit ve Hanife kızı, 1975 doğumlu, ÖZBEKİSTAN uyruklu, FERUZA 
ABDURAİMOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 6121 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2007/51 
KARAR NO : 2015/416 
Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Marınov 

oğlu, 10.09.1982 Lovech D.lu. halen Gorna Oryahovıtsa ilçesi, Kaymakçalan Sokak No: 3, Giriş A, 
Kat: 2, Daire: 4, Harmanlı-Bulgaristan adresinde oturur MARINA MARINOVA BORISOVA 
hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce; her ne kadar Sanık MARINA MARINOVA 
BORISOVA hakkında kaçakçılık suçundan 4926 sayılı Kanunun 3/a-2, 4/a-2, 5/son maddesi 
uyarınca kamu davası açılmış ise de; atılı suçun zamanaşımı süresinin TCK'nun 66/1-e maddesi 
uyarınca 8 yıl olduğu, zamanaşımı süresinin 21/2/2007 tarihinde iddianame ile kesildiği, ondan 
sonra zamanaşımını kesen bir işlem yapılmadığı bu nedenle zamanaşımı süresinin 21/2/2015 
tarihinde dolduğu anlaşılmakla sanık hakkındaki kamu davasının CMK'nun 223/8 maddesi 
uyarınca DÜŞMESİNE, sanıklardan ele geçirilen ayrıntıları kaçak eşyaya mahsus tespit 
varakasında yazılı kaçak malların bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 4926 sayılı Yasanın 
4/4 maddesi ve TCK. nun 54. maddesi gereğince MÜSADERESİNE, Karar gereği suçun 
işlenmesinde kullanıldığı iddia edilen X 1620 AT plakalı aracın üzerindeki zula sökülmek 
suretiyle karar kesinleştiğinde sahibine iadesine, tasfiye edildi ise tasfiye bedelinin sahibine 
iadesine, dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen MARINA MARINOVA 
BORISOVA’ya tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlan masrafının kamu üzerinde bırakılmasına, ilanın bir ay süre ile mahkeme ilan 

tahtasında ilanına karar verilmiş olup, ilan olunur. 6122 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
 DİYARBAKIR 
Esas No : 2013/2272 
Karar No : 2015/809 
Suç : İzin tecavüzü 
Suç Tarihi : 5/11/2007 (saat: 00:00) - 25/11/2007 (saat: 10.20) 
SANIK KİMLİĞİ: Mehmet ASIL (T.C. No: 18185461486), Abdullah ve Ayşana oğlu, 

1987 D.lu, Konya, Çumra, Yenisu Nfs. Kyt.lı. 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 8/10/2015 tarihli duruşmada; 
Sanık hakkında İzin Tecavüzü suçundan dolayı 7'nci Kor. K.lığı Askeri Mahkemesi 

tarafından 11/6/2008 tarih ve 2008/1729-840 E.K. sayılı ve 11/9/2008 tarihinde kesinleşen 
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının, kesinleşme tarihinden sonra sanığın, 
22/12/2008 tarihinde işlemiş olduğu "Hırsızlık" suçundan dolayı yargılandığı Konya 2'nci Asliye 
Ceza Mahkemesince verilen 22/3/2010 tarih ve 2009/982 Esas 2010/204 Karar sayılı kararıyla 
cezalandırıldığı, söz konusu kararın 11/6/2010 tarihinde kesinleştiği, yine 6/9/2009 tarihinde 
işlemiş olduğu "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" 
suçundan dolayı yargılandığı Konya 1’inci Asliye Ceza Mahkemesince verilen 26/4/2012 tarih ve 
2009/1310 Esas 2012/856 Karar sayılı kararıyla cezalandırıldığı, söz konusu kararın 28/6/2012 
tarihinde kesinleştiği anlaşılmakla 7'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 11/6/2008 
tarih ve 2008/1729-840 E.K. sayılı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının GERİ 
ALINMASINA VE HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

Sanık Mehmet ASIL'ın 5/11/2007 (saat: 00:00) - 25/11/2007 (saat: 10.20) tarihleri 
arasında temadi eden müsnet İzin Tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan 
ASCK'nın 66/1-b maddesi uyarınca TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın kendiliğinden birliğine katılmış olması kanuni indirim sebebi sayılarak 
cezasından ASCK'nın 73'üncü maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılarak ALTI AY HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 Sayılı TCK'nın 62'nci maddesi 
uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

CMK'nın 231'inci maddesindeki yasal imkânsızlık nedeniyle sanık hakkında Hükmün 
Açıklanmasının Geri Bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA; 

Sanık hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nın 50/1-a ve 52'nci 
maddeleri uyarınca beher gün karşılığı 20 TL hesabıyla adli para cezasına çevrilerek 
NETİCETEN ÜÇ BİN TÜRK LİRASI (3000 TL) ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, HÜKMOLUNAN ADLİ PARA CEZASININ AYLIK TAKSİTLER 
HALİNDE YİRMİ EŞİT TAKSİTLE (150'ŞER TL.'LİK EŞİT AYLIK TAKSİTLER HALİNDE) 
SANIKTAN TAHSİLİNE, TAKSİTLERDEN BİRİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ 
HALİNDE GERİ KALAN MİKTARIN TAMAMININ BİR DEFADA TAHSİL EDİLMESİNE, 
ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASINININ HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİNE, 

Kararın kesinleşmesine müteakip, sanık hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri 
Bırakılması Kararının adli sicilden silinmesi için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne 
müzekkere YAZILMASINA, 

Talebe uygun 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'nci maddeleri ile CMK'nın 
263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı 
okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 
içerisinde askeri veya sivil adli makamlara dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda 
bulunulması suretiyle veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya 
askeri kurum amirliğine veya tutuklular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak 
yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere, mümkün olmak 
üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 
edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından 
itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 
gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 
Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 
kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 6119 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ŞİRKETİMİZ ENVANTERİNDE KAYITLI BULUNAN MUHTELİF MİKTAR, CİNS, ÖLÇÜ 

VE ÖZELLİKLERDEKİ KABLOLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinden: 

MADDE 1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

İdarenin;  

Adı : TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. 

Adresi : Çamlıca Mah. 145. Cadde. No: 16   (06200) Macunköy-

Yenimahalle / ANKARA  

Telefon numarası : 0 312 397 55 75  

Faks numarası : 0 312 397 42 60  

Elektronik posta adresi : temsan@temsan.gov.tr  

MADDE 2 - İHALE KONUSU: 

Şartname eki listede miktarı, cinsi, ölçüsü ve özellikleri yazılı bulunan 160 kalemde yer 

alan kabloların tamamının satılması işidir. 

MADDE 3 - İHALE KONUSU İŞE AİT BİLGİLER: 

İhale usulü : TEMSAN (Ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar 

hariç) 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla, bunları 

tadil eden Kanunlara tabi olmayıp, İhale TEMSAN 

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Satış 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca “Açık Teklif” 

usulü ile yapılacaktır.  

Tekliflerin sunulacağı adres : TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.  

  Çamlıca Mah. 145. Cadde No: 16 Yenimahalle/ 

ANKARA adresindeki Genel Evrak Servisi 

İhalenin yapılacağı adres : TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.  

  Çamlıca Mah. 145. Cadde No: 16 Macunköy-

Yenimahalle/ANKARA 

İhale tarihi : 16 Ağustos 2016 tarihinde Salı günü  

İhale saati : 14.30  

Son teklif verme tarih ve saati : 16 Ağustos 2016 tarihinde Salı günü, saat; 14.00 

İhale Dokümanının Görülmesi, Temini ve Bedeli: İhaleye ilişkin şartname bedeli 150,00 TL 

(yüzelli) olup, şartname ve ekleri İdarenin belirtilen adresindeki Ankara merkez hizmet binası 

Pazarlama Dairesi Başkanlığında veya http://www.temsan.gov.tr/ihale_ilanlari.aspx linkinden 

görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini satın almaları zorunludur 

 6920/1-1 



Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 2016 – Sayı : 29783 

 

550 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ihtiyacı 550 adet 

dizüstü bilgisayarın Kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye ve istenilen Asus, Dell, HP ve 
Lenovo markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamenin, markaların, Ofis tip ticari şartnamesinin ve 
ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 
2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08/08/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır.  

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnameye ve istenilen Asus, Dell, HP ve Lenovo markalarından birine 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 şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
 6897/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı DESKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve 

Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Dalgıç Pompa teknik 

şartnamesine ve ALARKO markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 08.08.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve ALARKO markasına 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 şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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30 ADET “HP SPECTRE X360 CONVERTİBLE ULTRABOOK” TAŞINABİLİR 

BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Kamu İhale Kurumu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 30 adet ‘HP Spectre 

X360 Convertible Ultrabook’ taşınabilir bilgisayar teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun 
olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 
3 - Teklifler, 03/08/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır.  
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 
marka/modeline 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 şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ETÜT ARAZİ İŞÇİLİĞİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 
18 Kişi ile Etüt Arazi İşi İşçilik Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/281742 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Karşıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 

Kızılcahamam/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 736 12 50 - 0 312 736 12 51 
c) Elektronik posta adresi  : k.hamam@mta.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 Kişi ile Etüt Arazi İşi İşçilik Hizmet Alımı 
b) Yapılacağı yer : Eskişehir İli ve Civarı 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 5 (beş) takvim günü 
içinde işe başlanacak olup, işin süresi 19.08.2016- 
31.12.2016 tarihleri arası 4 Ay 13 Gün 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 08/08/2015 Pazartesi Günü saat: 10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet 

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-,(Elli) Türk Lirası karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü Karşıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6911/1-1 
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TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNA KAPALI TEKLİF USULÜ  
İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 
Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Fatih Mahallesi, 

1310 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki bina, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine 
göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri: 
a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı 
b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul 
c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68 
2 - İşin Adı ve Niteliği: “Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1310 parsel üzerinde 

bulunan hâlihazırda mevcut bulunan binanın, Büyükçekmece Sosyal Tesisleri olarak faaliyete 
geçebilmesi için yapım, onarım, tadilat ve tamirat işlerinin Yüklenici tarafından karşılanması 
suretiyle şartname eki yerleşim planında gösterilen kısımların İdarece kullanılması ve diğer 
kısımların da kiracı sıfatı ile 15 yıl süreyle irtifak ve intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle 
işletilmesi” işidir.  

3 - Muhammen Bedel: 
a) Muhammen Yapım Bedeli: 4.903.809,60 TL (Dörtmilyon dokuzyüzüçbin 

sekizyüzdokuz Türklirası Altmış Kuruş) 
b) Muhammen İntifa Hakkı Bedeli (aylık): 10.000,00 TL (Onbin Türklirası) (KDV hariç) 
4 - Geçici Teminat: 
a) Yapım İşi Geçici Teminatı: 147.114,30 TL. (Yüzkırkyedibinyüzondört Türklirası Otuz 

Kuruş) 
b) İntifa Hakkı Geçici Teminatı: 3.600,00 TL (Üçbinaltıyüz Türklirası) 
Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır. 
5 - İhalenin Yeri ve Zamanı: 
a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, 

Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 24 Büyükçekmece / İstanbul 
b) Tarihi ve Saati: 09.08.2016 - 10:00 
6 - Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi 
Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 1.000 TL 
(Bin Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

7 - Son Başvuru Tarihi ve Saati: 08.08.2016 - 17:00 
8 - Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri 

Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul 
9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 
İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,  
a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var 

ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 
sureti) 
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b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 
esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 
tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,  

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 
beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen 
teklif mektubu (FORM: 1) 

f) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim 
beyannamesi vermesi. (FORM: 2) 

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 
vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 
edilmesi. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 
i) Geçici Teminat: Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat. 
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki 

(TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış 
Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen 
geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde 
toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 
karşılanabilir. (FORM: 3) 

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen 
belgeleri vermek zorundadır.  

k) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki 
(TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.) 

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 6866/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden: 
Gümrüğümüzce OF ÖNER ULUSLARARASI NAK. TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli 

IM011353/05.05.2005 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan 
ÖDEME EMRİ’ne ilişkin yazılar yükümlüsünün Muratbey Beldesi 7. Sokak No: 13 Çatalca-
İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası 
PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince 
tahsil edileceği tebliğ olunur. 

 
BEY. NO. TA. ÖDEME EMRİ NO TUTAR 

IM011353/05.05.2005 16ET34220016 
 KDV : 17.893,00-TL 
 KKDF :   5.965,00-TL 
 TOPLAM : 23.858,00-TL 

 6874/1-1 
————— 

Gümrüğümüzce YILTAŞ İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM015228/06.08.2003 
sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ÖDEME EMRİ’ne ilişkin 
yazılar yükümlüsünün Aksaray Mah. C Dolakay Cad. No: 22 ELAZIĞ adresine tebliğen 
gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade 
edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ 
olunur. 

 
BEY. NO. TA. ÖDEME EMRİ NO TUTAR 

IM015228/06.08.2003 16ET34220017 
 KDV : 2.834,00-TL 
 KKDF :    945,00-TL 
 TOPLAM : 3.779,00-TL 

 6875/1-1 
————— 

Gümrüğümüzce GÜRPINAR MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli 
IM014322/05.08.2002 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan 
Ödeme Emri tutarlarına ilişkin yazılar yükümlüsünün Fatih Sanayi Sitesi 38. Sok. No: 6 
KÜTAHYA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası 
PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince 
tahsil edileceği tebliğ olunur. 

 
BEY. NO. TA. ÖDEME EMRİ NO TUTAR 

IM014322/05.08.2002 16ET34220013 

 KDV : 10.701,47-TL 
 KKDF :   1.687,40-TL 
 G.V.  :   1.518,66-TL 
 TOPLAM : 13.907,53-TL 

 6876/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/35426 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 

Adı Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Mersin / Akdeniz 

Adresi Üçocak Mah. 117. Cad. No: 1 Tel-Faks 
324 238 33 99 

324 237 45 60 

Posta Kodu 33050 E-Mail mersinobm@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İlker GÖNEN  

Adresi 
Toros Mah. 78158 Sk. Zülal Apt. 

A Blok No: 23 Çukurova/ADANA 
 

T.C. Kimlik No. 12205387312  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
Tic. Sicil No: 66352 

Oda Sicil No: 63342 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 6921/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı/Harran Üniversitesi Rektörlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Harran Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe Şanlıurfa/Haliliye 

Adresi 
Yenişehir Kampüsü/İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı 

Tel-Faks 0 414 318 30 24 - 0 414 314 31 95 

Posta Kodu 63100 E-Mail hruimi@harran.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Cahit Kırtasiye Turizm Tem. İnş. Nak. 
Gıda San. ve Tic. Ltd. 

 

Adresi 
Başabağı Mah. Uçaksavar Kavşağı 
Durak Nahya Apt. No: 60/A         
Haliliye/ŞANLIURFA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

1960735532  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Şanlıurfa  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

11639  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6914/1/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı/Harran Üniversitesi Rektörlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Harran Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe Şanlıurfa/Haliliye 

Adresi 
Yenişehir Kampüsü/İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı 

Tel-Faks 0 414 318 30 24 - 0 414 314 31 95 

Posta Kodu 63100 E-Mail hruimi@harran.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mustafa ERTEN  

Adresi 
Cengiz Topel Mah. İpekyol Bulvarı Sade 
Blok 75/7   Haliliye/ŞANLIURFA 

 

T.C. Kimlik No. 46693871688  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6914/2/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı/Harran Üniversitesi Rektörlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Harran Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe Şanlıurfa/Haliliye 

Adresi 
Yenişehir Kampüsü/İdari ve Mali 
İşler Daire Başkanlığı 

Tel-Faks 0 414.318 30 24 - 0 414 314 31 95 

Posta Kodu 63100 E-Mail hruimi@harran.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Serdar Marketçilik Hiz. Tic. San. Ltd. 
Şti. 

 

Adresi 
Cengiz Topel Mah. Cengiz Topel Cad. 
Nur Saray Apt. altı No: 18/15           
Haliliye/ŞANLIURFA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7610509765  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Şanlıurfa  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

13879  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6914/3/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6918/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü   
3. Bölge Müdürlüğünden:  

 
Not: 18/06/2016 tarih ve 29746 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ilanımız yukarıdaki 

şekilde düzeltilmiştir. 6894/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Belediye Encümenimizin 14/04/2016 tarih ve 426 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir 

Belediye Encümeninin 09/06/2016 tarih ve 1467 sayılı kararı ile onaylanan 84138/35 nolu 
parselasyon Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 6904/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
İLANEN TEBLİGAT 

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve 
sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi 
için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde 
bulunmadığı, başka adresininde tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir. 

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri 
düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine 
kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur. 

 
Ada/ 
Parsel Maliki 

Enc. Tarih/ 
Sayı 

Ceza Mik. 
(TL) Adres 

61123/3 
Yapı Şantiye Şefi  
Nuri Sinan GENEZ 

2/6/2016/569 9.891,21 TL 

1. Adres: Ragıp Tüzün Mah. 
Taşkın Sok. No: 18/3 
Yenimahalle/ANKARA 
2. Adres: Karakaya Mah. 
Bağlum Bulvarı No: 7/2 
Keçiören/ANKARA 

 6903/1-1 
—— • —— 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi 
Başkanlığından:  

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu 
kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. 
Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince 
onaylanmıştır. 15.07.2016 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
Metruk Yapılar: 
 

No Bina Sahibi Bina Adresi 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Karar Tarih ve Sayı 

1 
Malik tespiti 
yapılamadı 

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Doğu 
Mahallesi 212 Sokak No: 15 

30.06.2016-1764/3694 

 6909/1-1 
—— • —— 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58. maddesi gereğince, Trabzon Ticaret ve Sanayi 

Odasına 03.01.2012 tarihinden itibaren 17117/TRABZON Ticaret Sicil ve 18547 Oda Sicil No.su 
ile kayıtlı HOR-ON İnşaat Taahhüt Nakliyat Ticaret Limited Şirketi ile bu şirket adına teklif 
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mektubunu vekaleten imzalayan 67381148288 T.C. Kimlik No.lu Sezgin AYDIN’ın, 1 (Bir) yıl 
süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı, Resmi Gazete’nin 29.01.2015 gün ve 29251 sayılı 
nüshasında yayımlanarak ilan edilmişti. 

Ancak; HOR-ON İnşaat Taahhüt Nakliyat Ticaret Limited Şirketi tarafından Ankara 15. 
İdare Mahkemesinin 2015/348 esasına kayden Genel Müdürlüğümüz aleyhine açılan dava 
kapsamında Mahkemenin 28.05.2015 tarihli ve E: 2015/348 kararı ile “Dava konusu işlemin 
yürütülmesinin durdurulması”na karar verildiğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca 
dava sonuna kadar ve teminat alınmaksızın, HOR-ON İnşaat Taahhüt Nakliyat Ticaret Limited 
Şirketi yönünden yasaklama kararının kaldırılmasına karar verildiği Resmi Gazete’nin 26.06.2015 
gün ve 29398 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilmişti. 

Bu defa, Danıştay 13. Dairesinin 12.05.2016 tarihli ve E. 2015/6488, K: 2016/1603 sayılı 
kararıyla “Ankara 15. İdare Mahkemesinin 12.10.2015 tarihli ve E: 2015/348, K: 2015/1135 
sayılı kararının bozulmasına karar verildiği”nden HOR-ON İnşaat Taahhüt Nakliyat Ticaret 
Limited Şirketinin yasaklamanın yayınlandığı 29.01.2015 tarihi ile yasaklamanın kaldırıldığı 
26.06.2015 tarihi arasında 148 gün yasaklı kalmış olup Resmi Gazete’de bu ilanın yayınlanacağı 
tarihten itibaren kalan 217 gün daha ihalelerden yasaklı kalması gerekmektedir.  

Duyurulur. 6902/1-1 
—— • —— 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DUYURU 

21.07.2016 tarih ve 29777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Profesör kadroları ile ilgili 
ilanımız iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6900/1-1 
—— • —— 

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi 
alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM ALANI ÖĞRETİM ÜYESİ 
KADRO 
ADEDİ 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Endüstriyel 
Sürdürülebilirlik 

Yardımcı Doçent 1 

 
Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 
Uzmanlık Alanı: Tedarik Zinciri Yönetimi, Sürdürülebilir Ulaştırma, Endüstriyel 

Sürdürülebilirlik, Sistem Dinamikleri. 
İngilizce ders verecek dil yetkinliği bulunmak. 
Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi 

alınması gerekmektedir. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
T: 44 44 0 34 / 9256 F: 0216 474 53 53 e-posta: muratkucukvar@sehir.edu.tr 
 6906/1-1 
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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

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI
— Danıştay Üyeliğine, Abdülkadir ATALIK’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/36)
— Danıştay Üyeliğine, Ahmet SARAÇ’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/37)
— Danıştay Üyeliğine, Ali ÜRKER’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/38)
— Danıştay Üyeliğine, Binnaz MAHİOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/39)
— Danıştay Üyeliğine, Cevdet MALKOÇ’un Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/40)
— Danıştay Üyeliğine, Fatih Mehmet ALKIŞ’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/41)
— Danıştay Üyeliğine, Hamit Ümit AKSOY’un Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/42)
— Danıştay Üyeliğine, Hasan GÜL’ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/43)
— Danıştay Üyeliğine, Hasan ŞAHİN’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/44)
— Danıştay Üyeliğine, Hayrettin KADIOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/45)
— Danıştay Üyeliğine, Hicabi ECE’nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/46)
— Danıştay Üyeliğine, İbrahim BERBEROĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/47)
— Danıştay Üyeliğine, İbrahim ER’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/48)
— Danıştay Üyeliğine, İlker SERT’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/49)
— Danıştay Üyeliğine, İsmail KALENDER’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/50)
— Danıştay Üyeliğine, Mahmut BALLI’nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/51)
— Danıştay Üyeliğine, Mahmut VURAL’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/52)
— Danıştay Üyeliğine, Mevlüt ATBAŞ’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/53)
— Danıştay Üyeliğine, Nizamettin KALAMAN’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/54)
— Danıştay Üyeliğine, Osman TURAL’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/55)
— Danıştay Üyeliğine, Oya IŞIK’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/56)
— Danıştay Üyeliğine, Yalçın EKMEKÇİ’nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/57)
— Danıştay Üyeliğine, Zeki YİĞİT’in Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/58)
— Danıştay Üyeliğine, Zeynep KENAN’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/59)

YÖNETMELİKLER
— Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Desteklere

Dair Yönetmelik
— Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/35)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/36)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Tebliğ (Sıra No: 472)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri




