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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2006 tarihli ve 26121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KALP VE DAMAR HASTALIKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kalp ve Da-

mar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.



Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kalp ve Damar Has-

talıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; dünyada ve Türkiye’de en önemli sağlık sorunu ha-

line gelen kalp ve damar hastalıklarının Necmettin Erbakan Üniversitesi içindeki tanı ve tedavi

olanaklarının geliştirilmesi, bunun için gerektiğinde ulusal ve uluslararası klinikler ve diğer

organizasyonlarla işbirliği yapılması, Merkez faaliyetleri yolu ile kardiyovasküler hastalıklar

alanındaki bilimsel çalışmalara katkı sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde halen mevcut olmayan bununla birlikte sürekli gelişmekte

olan kardiyovasküler tıp alanındaki modern tanı ve tedavi yöntemlerinin Üniversiteye kazan-

dırılması, geliştirilmesi ve uygulanması için eğitim olanakları sağlamak,

b) Kardiyovasküler tıp ile ilgili konularda araştırma ve uygulama projeleri planlamak

uygulamak ve değerlendirmek,
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c) Kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisi için mevcut sağlık hizmeti olanaklarına

ilave sağlık hizmeti sunmak,

ç) Kardiyovasküler tıp alanı ile ilgili konularda ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla

bağlantılı olarak araştırma, uygulama ve eğitim projeleri yürütmek,

d) Kardiyovasküler tıp alanını ilgilendiren konularda Üniversite içindeki diğer birim-

lerde yürütülmekte olan faaliyetlerin geliştirilmesi için işbirliği yapmak, diğer birimlerle yeni

faaliyetlerin işlerlik kazanması için öncülük etmek ve bunların koordinasyonunu sağlamak,

e) Necmettin Erbakan Üniversitesi ve diğer üniversitelerdeki fakülte, enstitü, meslek

yüksek okulu ve merkezlerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine Merkezin faa-

liyet alanını ilgilendiren konularda uygulamalı çalışma olanağı sağlamak, araştırmacılara destek

vermek,

f) Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili cihaz, malzeme, bilgisayar yazılımı ve benzeri

ARGE çalışmalarında kalite kontrolü ve üretim planlaması için eğitim, araştırma ve uygulama

projeleri yürütmek,

g) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında yayınlar yapmak,

yayınları desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

ğ) Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri ve benzer

birimler ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar düzenlemek,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs,

yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve gerektiğinde katılanlara belge vermek,

ı) Kuruluş amacına uygun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri

üzerine etüt, proje, analiz ve benzer çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bi-

lirkişilik hizmetleri vermek,

i) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları

yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür

tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev

yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir

Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde

kendiliğinden sona erer. Müdür yardımcısı Müdürün verdiği görevleri yapar. Görevi başında

bulunmadığı zamanlarda Müdüre, yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni

Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hü-

kümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek,

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir

faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş-

birliğini sağlamak,

d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje

yürütücülerini belirlemek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri içerisinden Müdür ta-

rafından önerilen beş aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile Müdür ve

Müdür Yardımcısından oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi Müdürün görevlendirilmesini izleyen

üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi

doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Ku-

rulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar

alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına

sunmak,

b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve

çalışmaları ile ilgili kararları almak,

c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak ge-

çici veya sürekli çalışma grupları kurmak,

ç) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak

görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

d) Danışma Kurulunda saptanan görüş ve önerileri değerlendirerek hangilerinin uygu-

lamaya koyulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor vermek,

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekille-

rini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Ancak Rektör lüzum

gördüğü hallerde başkanlık görevini geçici olarak Müdüre devredebilir. Danışma Kurulu; Rek-

tör, Yönetim Kurulu üyeleri ve Rektör tarafından usulüne uygun olarak görevlendirilmiş diğer

üyelerin katılımı ile oluşur. Diğer üyeler, bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi

olan veya sahip olduğu birikimlerle Üniversiteye katkı sağlayabilecek özellikte olan kişiler

arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, en çok beş kişi olmak üzere üç yıllığına Rektör

tarafından görevlendirilir. Danışma Kuruluna seçilecek kişiler Üniversite içinden veya dışından

olabilir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç iki ay içinde

Rektörün başkanlığında toplanır ve aralarından bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kere top-

lanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bu-

lunur. Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren konularda kişisel

görüşlerini Kurul toplantıları dışında da yazılı olarak Müdüre bildirebilirler.
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Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek

ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve

üyeleri geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendi-

rilirler. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SİMÜLASYON VE

MODELLEME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon

ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon ve Mo-

delleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-

rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma birimi: Merkezin çalışma birimlerinden her birini,

b) Merkez: Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) NEÜSİMMER: Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin kısaltılmış ismini,

d) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, simülasyon ve modelleme ile ilgili akademik çalış-

malar/projeler yapmak, kurs, konferans, seminer vb. düzenlemek, üniversitenin simülasyon alt

yapısını güçlendirmek, üniversite eğitim faaliyetlerinde simülasyonun eğitim yöntemi olarak

kullanımını yaygınlaştırmak, simülasyon senaryoları ve modelleri geliştirmek, simülasyon eğit-

meni sayısını artırmak, eğitimleri ve diğer faaliyetleri aracılığıyla üniversitenin kamu kurum

ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bu-

lunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde

bulunur:

a) Üniversite birimlerine (yüksekokul, fakülte ve hastanelerine) simülasyon eğitimi ola-

nağı sunacak alt yapıyı oluşturmak,
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b) Simülasyon konusunda teknoloji transferi yapmak ve teknolojik ilerlemelere katkı

sağlamak,

c) Simülasyon ve modül geliştirme ekibi kurarak hazır senaryo ve modüllerin sayıca

artmasını sağlamak,

ç) Simülasyon eğitici eğitimleri düzenlemek,

d) Ulusal ve uluslararası sertifikasyon programları düzenlemek,

e) AR-GE projeleri üretmek,

f) Simülasyon tekniklerini geliştiren ve eğitimlerinin etkinliğini değerlendiren ileri ça-

lışmalar yapmak ve bilim dünyasına sunmak,

g) Simülasyon ve modelleme konusunda Türkçe doküman sayısını artırmak,

ğ) Simülasyon ve modelleme konusunda ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans

ve seminerler düzenlemek,

h) Kamu kurum ve kuruluşları ile simülasyon ve modelleme konusunda işbirliğini ar-

tıran diğer faaliyetleri planlamak ve uygulanmasına öncülük etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede

görevli öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Müdür gerektiğinde müdür yardımcılarının değiştirilmesini önerebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini yerine

vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer ise yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün

görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                    6 Mart 2017 – Sayı : 29999



b) Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağla-

mak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve alınan

kararların uygulanmasını sağlamak,

d) Merkezde uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

f) Merkezin çalışma alanına giren yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, uygulama ve

araştırma faaliyetlerinde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve/veya ki-

şilerle işbirliği yapılmasını sağlamak,

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

leyerek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

ğ) Merkezin araştırma, yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun

görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Meram Tıp Fa-

kültesinde görevli en az bir, Diş Hekimliği Fakültesinde görevli en az bir ve Sağlık Bilimleri

Fakültesinde görevli en az bir öğretim elemanı olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen

toplam dokuz kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak için Rektör tarafından ilgili birimden yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt

çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği

halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yayın faaliyetleri ile ilgili

konularda çalışma esaslarını belirlemek,

b) Merkezin çalışma alanına giren yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, uygulama ve

araştırma faaliyetlerinde bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve/veya ki-

şilerle işbirliği yapılması ile ilgili konularda çalışma esaslarını belirlemek,
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c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını ve yıllık çalışma programlarını değerlendirmek

ve karara bağlamak,

ç) Merkezin yürüttüğü faaliyetler için gerekli çalışma birimleri oluşturmak ve çalışma

birimlerinin görevlerini düzenlemek,

d) Müdürlük tarafından hazırlanan Merkezin araştırma, yatırım ve bütçe tasarısını de-

ğerlendirmek ve karara bağlamak.

Çalışma birimleri

MADDE 12 – (1) Çalışma birimleri, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yap-

mak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(2) Çalışma Birimleri, bir başkan ve çalışma biriminin faaliyet alanı ile ilgili yeterli sa-

yıda uzman üyeden oluşur. Çalışma birimi başkanları ile üyeleri, Üniversitenin ilgili alanında

çalışmak isteyen öğretim elemanları ile konuyla ilgili uzmanlar arasından Müdürün önerisi ile

Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

(3) Çalışma Birimlerinin görev ve sorumlulukları ile görev süreleri Yönetim Kurulu

tarafından belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma birimleri, süresince gerçekleştirdikleri

faaliyetler ile ilgili ayrıntılı bir raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Necmettin Erbakan Üniversitesinin Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/239 
Karar No : 2016/482 
Mahkememizin 01.12.2016 tarih, 2015/239 Esas ve 2016/482 Karar sayılı kararı ile sanık 

Semih Korkmaz hakkında herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle 
hırsızlık suçundan ceza verilmesine yer olmadığına, başkasına ait banka veya kredi kartının 
izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 5237 sayılı Yasanın 245/1, 62, 52 ve 53/1 
maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis ve 80 TL. Adli para cezasına dair verilen karar, 

İsmail ve Sevim oğlu, 1985 Tokat doğumlu, SANIK SEMİH KORKMAZ'a Türkiye'de 
bulunan mevcut adreslerinde de tebligat imkanı bulunamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 1177 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/461 
Karar No : 2016/222 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 31/03/2016 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi 
gereğince; Bayramalı ve Delara oğlu, 01/11/1956 doğumlu, İran uyruklu Sanık Eısa Shokouhı 
Aghmıonı'nın, ticari amaç ile eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçunu 
işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 
maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer ile sanıktan ele geçen 
eşyaların değeri dikkate alınarak takdiren hapis cezası yönünden alt sınırdan, ek adli para cezası 
yönünden ise alt sınırdan uzaklaşarak ceza tayini ile teşdiden 1 YIL HAPİS ve 240 GÜN ADLİ 
PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak 
TCK'nun 62 maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 Ay HAPİS 
ve 200 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nun 52/2 maddesi 
gereğince sanığın şahsi halleri ve ekonomik durumu dikkate alınarak, sanığa verilen 200 gün 
karşılığı adli para cezasının, takdiren bir gün karşılığı 20,00 TL üzerinden hesap edilmek sureti ile 
sanığın (200x20=) 4000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığın neticeten 10 AY 
HAPİS ve 4000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın 
cezasından başkaca kanuni veya takdiri artırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına. Sanığın, 
sabıkasının olmamasına rağmen, suçun işleniş şekli dikkate alındığında bir daha suç işlemeyeceği 
yönünde mahkememizde kanaat oluşmaması ve suçu kabul etmeyerek etkin pişmanlıktan 
yararlanmak istemeyip mağdur kurumun vergi kaybından doğan zararını gidermemesi nedeni ile 
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CMK 231/6-b, c maddesi uyarınca takdiren ve kanunen sanık hakkında kurulan hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına, Suçun işlenmesindeki özellikler ve suçun 
ekonomik suç olduğu dikkate alınarak, sanığa verilen 10 ay hapis cezasının TCK'nun 50/1-a 
maddesi gereğince takdiren adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilmesine, adli para cezasının 
300 gün üzerinden hesaplanarak bir günlük karşılığının TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın 
ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak 20,00 TL olarak belirlenmesine ve 
sanığın sonuç olarak 6000,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, TCK 52/4 maddesi 
gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezadan çevrilen 6000,00 TL adli para cezasının miktarı ile 
sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine, 
taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve 
ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına, TCK 52/4 maddesi 
gereğince sanığa hürriyeti bağlayıcı cezaya ek olarak verilen 4000,00 adli para cezasının miktarı 
ile sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak birer ay ara ile 20 eşit taksitte ödemesine, 
taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan taksitlerin tamamının tahsiline ve 
ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilebileceğinin sanığa ihtarına, Sanıktan ele geçirilen 
ve yurda kaçak yollardan sokulduğu sabit olan KEMTV'ında cins ve miktarı yazılı eşyaların 
bizzat müsadereye tabi olması nedeniyle 5607 sayılı Yasanın 13. maddesinin atfı ile TCK 54/4 
maddesi gereğince MÜSADERESİNE; suça konu kaçak eşyaların Mahkememizin 10/06/2011 
tarihli kararı ile sanığa iadesine karar verildiği ve 15.06.2011 tarihli teslim tesellüm tutanağı ile 
fiilen sanığa iade edildiğinden sanık tarafından müsadere için teslim edilmemesi durumunda 
değer toplamları olan ve bilirkişi raporlarında belirlenen cif değerleri üzerinden (4365,00 TL + 
432,00 TL) 4797,00 TL paranın 5607 sayılı Yasanın 13. maddesinin atfı ile TCK 54/2 maddesi 
MÜSADERESİNE, sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına, suçun işlenmesinde kullanılan ve 
Mahkememizin 10/06/2011 tarihli kararı ile sanığa iadesine karar verilen THR 90639 ve THR 
90640 plakalı araçların ve 5607 sayılı Kanunun 13 maddesinde belirtilen koşulların oluşmaması, 
ayrıca müsaderenin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı, ayrıca sahibinin iyi 
niyetli olmadığına dair kesin delil olmadığı anlaşılmakla TCK'nun 54 maddesi uyarınca müsadere 
edilmesine yer olmadığına, Katılan Gümrük İdaresi kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 
avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince 1500,00 TL vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılan 
idareye verilmesine. Sanığın sarfına neden olduğu 27,00 TL üç davetiye gideri, 518,73 TL keşif-
bilirkişi gideri ve 245,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 790,73 TL yargılama masrafının 
sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına dair verilen hüküm EISA SHOKOUHİ AGHMIONI'a 
tebligat ve yazışmalara rağmen 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 - Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize 

gönderilmek üzere başka bir yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt 
katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi sureti ile Yargıtay'da temyiz yasa yoluna 
başvurabileceğine, 

4 - İlan masrafının sanıktan tahsiline, ilanın bir suretinin Mahkeme ilan tahtasında 1 ay 
süre ile ilanına karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 1355 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
1 YILLIK KURU GIDA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayının ihtiyacı olan “1 Yıllık Kuru Gıda Malzemesi” İdari ve Teknik 

Şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, 7.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir. 
İdari Şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 28.03.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 28.03.2017 saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 -Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 1964/1-1 

————— 
KOCAELİ İLİ, İZMİT İLÇESİ, ÖMERAĞA MAHALLESİ, 297 ADA, 1 PARSELE 

KAYITLI 815,04 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ 

KOMPLE BİNA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE 
İHALE EDİLECEKTİR 

1 - Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 297 ada, 1 parsele kayıtlı 815,04 m2 

yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki komple bina yap-işlet-devret modeliyle ihale edilecektir. 
2 - Firmalar, teklifleri ile birlikte işletme dönemi için teklif etmiş oldukları aylık kira 

bedelinin en az 3 katı kadar geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL“ 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 
İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 29.03.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiş/göndermiş 
olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 30.03.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 1965/1-1 
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SOĞUTMA ÜNİTESİ BAKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/98258 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
İhale konusu işin niteliği, 
türü ve miktarı : 20 Adet DE 24000 tipi lokomotiflere ait Soğutma Ünitesi 

Bakım İşi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır. 
2 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 21.03.2017 - Saat 15:00 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 
4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

21/03/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 1967/1-1 
————— 

MUHTELİF ÇATAL, TAHDİT PARÇASI, BAGA - PERNO MALZEMELERİ 
SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2017/98017 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
      türü ve miktarı : 14 Kalem vagon muhtelif çatal, tahdit parçası, baga - 

perno malzemeleri teknik şartnameler ve teknik resimlere 
göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 20/03/2017 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
20/03/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

tabi değildir. 1968/1-1 
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HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız Borulu Tip Isıtıcılar ile Vakum Aparatlarına ve Lojman Sıcak Su Hatlarına 

Ait Borularının Su Jeti Makinesi ile Temizlenmesi işi hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma 
esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında 
Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya 
pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt numarası  : 2017/90152 
1 - İdarenin 
a) Adresi: : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT  
b) Telefon ve faks numarası : 356 275 35 30 - 356 275 35 39  
c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) :  
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Borulu Tip Isıtıcılar ile Vakum Aparatlarına 

ve Lojman Sıcak Su Hatlarına Ait Borularının Su Jeti 
Makinesi ile Temizlenmesi işi 

b) Yapılacağı yer : Turhal Şeker Fabrikası  
c) İşin süresi  : İş yeri teslim tutanağının imzalanmasına müteakip 25 

takvim günü  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer:  : MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI  
b) Tarihi ve saati  : 16/03/2017 - 14:00 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI 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 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür.  
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
Diğer hususlar: 
İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ 
KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR. 1847/1-1 
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45.000 TON PAKETLİ KURU ÇAYIN TAHMİL VE TAHLİYESİ  
İÇİN HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüzün 45.000 ton paketli kuru çayın tahmil tahliye hizmet alımı işinin, 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi kapsamında 
açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü İZMİR 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.03.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu - İZMİR adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğü’nde 

yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  1653/1-1 

—— • —— 
500 GR. RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 -Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 

12.000.000 Adet 500 Gr. Rize Turist Çay Poşeti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve 
İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı / RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.03.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1812/1-1 
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ÖN YETERLİLİK İLANI 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Koordinatörlüğünden:  
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 
19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2017/101522 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan 
Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1. Kat 
Beşevler/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 215 90 01/3139- 215 04 78 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  
ç) Ön yeterlilik dokümanının 
    görülebileceği web adresi : www.ankara.edu.tr 
2 - Ön yeterlilik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Süper Rezolüsyon Konfokal Mikroskopi 

Sistemi, 1 Adet  
b) Malın teslim edilme/ 
    işin yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) İşin süresi : 75 gün 
3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 
b) Tarihi ve saati : 23.03.2017 saat 14.00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3. 

maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 
iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her 

bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Bu maddeye yer verilmemiştir. 
4.3.2. Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler  
4.3.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları 
Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla 
4.3.5.1. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir şekilde cevaplar verilecektir. 
4.3.5.2. Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı 

doküman, katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile 
birebir uyumlu olacaktır.) 

4.3.5.3. Marka ve model beyanı verilecektir. 
5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, 23.03.2017 saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1925/1-1 
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40 KANALLI ŞARJ DEŞARJ KABİN SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 40 Kanallı Şarj Deşarj Kabin Sistemi alımı 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 
dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi 
(f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2017/101925 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya / ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 210 35 86 - Fax: 210 35 91 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem 40 Kanallı Şarj Deşarj Kabin Sistemi Alımı 
b) Teslim yeri : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. 
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma 

Komisyon Odası  
b) Tarihi ve saati : 24 Mart 2017 Cuma 11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 
4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 
sunmalıdır; 

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,  
b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 
4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 
4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 
Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 
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4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır. 
4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 
yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.  
7 - İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 
130,00 TL (YüzotuzTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 24/03/2017 Cuma günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere 
(BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 1939/1-1 

————— 
16 KANALLI POTANSİYOSTAT GALVANOSTAT SATIN ALINACAKTIR 

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 16 Kanallı Potansiyostat Galvanostat alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 
dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi 
(f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2017/101944 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 

Çankaya / ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 210 35 86 - Fax: 210 35 91 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem 16 Kanallı Potansiyostat Galvanostat Alımı 
b) Teslim yeri : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. 
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma 

Komisyon Odası  
b) Tarihi ve saati : 27 Mart 2017 Pazartesi 11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
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4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 
4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 
4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 
sunmalıdır; 

a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,  
b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 
4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 
4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 
Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır. 
4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 
yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.  
7 - İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 
130,00 TL (YüzotuzTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 27/03/2017 Pazartesi günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı 
yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 1938/1-1 
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KUPELASYON FIRINI VE YEDEKLERİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Kupelasyon Fırını ve Yedekleri 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 : 2017/99504 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139  06800 
Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Kupelasyon Fırını ve 26 Kalem Yedek Parça, 

Mal Alımı. 
b) Teslim yeri/yerleri : Ankara MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesi 

Başkanlığı Ambarları 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren; 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 21/03/2017 - 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 

esnaf ve sanatkârlar 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, 
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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, 

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 ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 
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4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler, teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik şartname maddelerine; ayrı ayrı olarak, teknik şartnamedeki sıraya göre 

cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “ …. marka, …. model (varsa aynı modelin alt grubu belirtilecek) 
Elektrikli Yüksek Sıcaklık Fırını (Kupelasyon Fırını)” başlığı altında yazılı, imzalanmış ve 

kaşelenmiş olacaktır. Bu cevaplar ile üretici firmanın esas üretici tarafından onaylı doküman ve/veya 

orijinal katalog bilgilerinin karşılaştırılması neticesinde farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı 

kalacaktır. Firmalar, teknik şartnamenin alt maddelerine birebir cevap verirken, verilen her cevapta, 
cevabın sonuna parantez içinde ifade edilen özelliği destekleyici bilginin verildiği dokümanların 

hangi sayfa ve satırda olduğunu yazarak belirteceklerdir. Ayrıca her bir madde için firma ilgili şartı 

sağladığını taahhüt ettiğini yazılı ve onaylı olarak ifade edecektir. İlgili dokümanların üzerinde de 

teknik şartname maddesi ve alt maddesini belirteceklerdir. 
Teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin imalatçı belge veya belgelerin ortaklardan biri 

tarafından sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen 

esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli 

istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(205 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 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. 1924/1-1 
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ZEYİLNAME 1 
Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İÇTM-2017/6 referanslı dosya kapsamında, Teşekkülümüze ait muhtelif enerji iletim 

hatlarında bulunan fiber kablolardan, daha önce kiraya verilmiş olup kiralama süresi sona erecek 
olan fiber liflerin ve daha önce kiraya verilmemiş bazı hatlardaki fiber liflerin bir kısmının, 
telekomünikasyon altyapısı kurma ve işletme hakkına sahip işletmecilere dark (aydınlatılmamış) 
fiber olarak kiraya verilmesi işi ihalesinde, istekli olabileceklerden söz konusu ihaleye ilişkin 
yazılı soruların Teşekkülümüzce cevaplandırılması nedeniyle cevapların da dikkate alınarak teklif 
verilebilmesini teminen ihale tarihinin ötelenmesine binaen; 

- 13.02.2017 tarih ve 29978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanının; 
“Madde 3 - İhalenin 
b) Tarihi ve saati: 15/03/2017, Saat: 14:00” 
ve ihale dokümanı içerisinde yer alan İdari Şartnamenin; 
“Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 
3.1 ç) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 15/03/2017 
 d) Son teklif verme saati (İhale saati) : 14:00” 
olan ihale tarih ve saati aşağıda belirtilen tarih ve saate ertelenmiştir. 
“Madde 3 - İhalenin 
b) Tarihi ve saati: 04/04/2017, Saat: 14:00” 
ve ihale dokümanı içerisinde yer alan İdari Şartnamenin; 
“Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 
3.1 ç) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 04/04/2017 
 d) Son teklif verme saati (İhale saati) : 14:00” 2002/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Pursaklar Belediye Meclisinin 07.10.2016 tarih ve 210 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2017 tarih ve 377 sayılı kararı ile onaylanan 
"Pursaklar Saray 98449 ada 56 parselin Ağaçlandırılacak Alandan Bölge Parkına 98449 Ada 56 
Parselin Doğusundaki Park Alanının Ağaçlandırılacak Alana Dönüştürülmesine yönelik 1/1000 
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, 
Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 1923/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Belediye Meclisimizin 07/12/2016 tarih ve 641 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/02/2017 tarih ve 357 sayılı kararı ile tadilen onanan 
“Etimesgut İlçesi Süvari Mahallesi imarın 45205 ada 1 ve 10 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 06/03/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 
asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 1997/1-1 
————— 

Belediye Meclisimizin 04/06/2016 tarih ve 339 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/02/2017 tarih ve 220 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut 
İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, imarın 47440 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Değişikliği” 06/03/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 1998/1-1 
—— • —— 

TSE Aydın Temsilciliğinden: 
ŞUBAT 2017 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH  

EDİLEN FİRMALAR 

 
BELGE 

KONUSU BELGE NO 
FESİH 

TARİHİ 
FESİH 

GEREKÇESİ 
ATILIM OTO LPG 2 D2 

ŞUBESİ - ALİ YERLİKAYA TS 12664-1 09-HYB-590 07.02.2017 FİRMA İSTEĞİ 

 1969/1-1 
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TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden: 
Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları 
mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. 

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 
olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 
belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı 
HYB 

Numarası 
Standard/Kriter 

Numarası 
Fesih 
Tarihi Fesih Gerekçesi 

ÖZMEN GLOBAL PETROL 
VE İNŞAAT TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 
33-HYB-806 

TS 12663 
TS 12820 

13.01.2017 FİRMA İSTEĞİ 

AKÇEV AKDENİZ 
MÜHENDİSLİK ÇEVRE VE 

PROJE DANIŞMANLIĞI 
İNŞAAT TARIM 

HAYVANCILIK TURİZM 
SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİREKETİ LTD. 
ŞTİ. 

33-HYB-808 TS 13573 10.02.2017 
Yıllık Vizesi 

Yaptırmadığı İçin 
OLUMSUZ 

DERYA OTOMOTİV 
AKARYAKIT TAŞ. SAN. VE 

TİC. A.Ş. 
33-HYB-229 TS 12047 13.02.2017 FİRMA İSTEĞİ 

MUSTAFA GÜLDAĞ-
MODERNO MOBİLYA 

33-HYB-358 TS 12487 21.02.2017 FİRMA İSTEĞİ 

MERSİN ORTADOĞU ÖZEL 
SAĞLIK HİZMETLERİ İLAÇ 

MEDİKAL ÜRÜNLERİ 
PAZARLAMA İNŞAAT 

MERMER MADENCİLİK 
PETROL ÜRÜNLERİ 

MADENİ YAĞ TAAHHÜT 
LOJİSTİK SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
MERSİN ŞUBESİ LTD. ŞTİ 

33-HYB-842 
TS 12663 
TS 12820 
TS 11939 

21.02.2017 FİRMA İSTEĞİ 

ESİLAY TURİZM İNŞAAT 
NAKLİYAT GIDA ORMAN 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

33-HYB-466 
TS 12652 
TS 12257 
TS 12524 

28.02.2017 
Yıllık Vizesi 

Yaptırmadığı İçin 
OLUMSUZ 

ASSUS PETROL İNŞAAT 
SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 
33-HYB-902 TS 12820 28.02.2017 

Yıllık Vizesi 
Yaptırmadığı İçin 

OLUMSUZ 
Adres : Mahmudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 

AKDENİZ/MERSİN 
Tel : 0 324 337 41 71 - 72 
Faks : 0 324 337 41 70 
Belge Türü : HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi 1970/1-1 
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Sayfa

1

1

6

11

13

27

31

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

YÖNETMELİKLER

— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Necmettin Erbakan Üniversitesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

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.


