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YÖNETMELİKLER

Avrupa Meslek Yüksekokulundan:

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA

VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Meslek Yüksekokulu ve birimleri ta-

rafından yapılacak yurt içi ve yurt dışı her türlü alım-satım, hizmet, inşaat, onarım ve bakım,

kiralama, trampa, kiraya verme, finansal kiralama, taşıma, proje, etüt, müşavirlik ve benzeri

işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en uygun fiyat ve şartlarla, en uygun zamanda serbest

piyasa koşulları içerisinde temin edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Meslek Yüksekokulu ihtiyacı olan inşaat işleri

dâhil mal ve hizmetlerin alımı, yapımı, satımı, kiralama işleri, taşıma ve benzeri işlerin yapıl-

ması ve yaptırılması ile ihaleye ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Avrupa Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanını,

b) İlgili birim: Yüksekokulun satın alma ve ihalelerle ilgili birimini,

c) İlgili birim yetkilisi: Müdürlüğe bağlı akademik ve idari birimlerin yöneticilerini,

ç) Kurucu vakıf: Avrupa Eğitim Vakfını,

d) Mali İşler Birimi: Yüksekokulun Mali İşler Birimini,

e) Muayene ve kabul komisyonu: Avrupa Meslek Yüksekokulu Muayene ve Kabul Ko-

misyonunu,

f) Müdür: Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

g) Müdürlük: Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

ğ) Mütevelli Heyet: Avrupa Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

h) Satın alma birimi: Avrupa Yüksekokulu satın alma birimini,

ı) Satın alma ve ihale komisyonu: Avrupa Meslek Yüksekokulu satın alma ve ihale ko-

misyonunu,

i) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

j) Yüksekokul: Avrupa Meslek Yüksekokulunu,

k) Yüksekokul Sekreteri: Avrupa Meslek Yüksekokulu Sekreterini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonlar, Mali Limitler, Harcama Yetkilileri, Satın Alma Usul ve Esasları

Komisyonların oluşumu, mali limitler ve harcama yetkilileri

MADDE 5 – (1) Yüksekokulun harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini, Mü-

dür ve ikisinin müşterek imzası ile ödeme yapmak üzere müdür yardımcıları ve Yüksekokul

Sekreterinden oluşan üç kişiye devredebilir.

(2) Satın alma sorumlusu ve Satın Alma Komisyonu kararı gerektiren satın almalar için

harcama yetkilisi Başkan veya devredilen harcama yetkilileridir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Satın alma

ve ihale komisyonlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Satın alma ve ihale komisyonu; bütçe dönemi başında biri mali işler birim sorumlusu

olmak üzere, Müdür tarafından görevlendirilecek en az üç üyeden oluşur. Komisyon başkanını

Müdür belirler. İşin konusu itibariyle teknik görüş gerektiren hallerde, ilgili satın alma olurunda

belirtilmek kaydıyla Yüksekokul içinden veya dışından bir veya daha fazla kişi komisyona üye

olarak ilave edilebilir. Müdürlükçe uygun görülmesi halinde satın alma komisyonuna yardımcı

olmak üzere asgari üç kişilik bir teknik komisyon kurulabilir.

b) Muayene ve kabul komisyonu; satın alma komisyonu tarafından belirlenen ve onay

gören mal ve hizmet alımı ve ihale konusu işlerin tamamlanmasına müteakip, işin istenilen va-

sıfta olduğunun tespitine yetkili olarak Müdürlükçe görevlendirilecek en az üç üyeden oluşur.

İhale bedelinin ödenmesi için, muayene ve kabul komisyonunun uygunluk içeren kararı imza-

layıp onaylaması gerekir. Bu komisyon tarafından kabul edilmeyen işlerin yeniden yapılması

gerekir.

(4) Her bütçe yılı başında satın alma yöntemini belirlemek amacıyla Mütevelli Heyet

tarafından, katma değer vergisi dâhil edilmeden; doğrudan satın alma rakamı ve ihale ile satın

alma rakamı olarak iki rakam belirlenir.

(5) Mütevelli Heyet üyeleri, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve bunların

ortak oldukları şirketler Meslek Yüksekokulunun satın alma ve ihalelerine katılamazlar.

Satın alma ve onay belgesine ilişkin esaslar

MADDE 6 – (1) Satın alma ve satın alma onay belgesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doğrudan satın alma rakamı altında kalan mal ve hizmetlerin alımına, yapımına, sa-

tımına, kiralama işlerine, taşınmasına, hizmet ve benzeri işlerin yapılmasına ve yaptırılmasına

Satın Alma ve İhale Komisyonu tarafından karar verilir.

b) Satın Alma ve İhale Komisyonu; mal ve hizmetlerin alımı, yapımı, satımı, kiralama,

taşıma, hizmet ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılmasında piyasa araştırması yapmak üzere

geçici veya sürekli görev yapan alt komisyon oluşturabilir veya komisyon olarak doğrudan pi-

yasa araştırması yapar ve karar verir.

c) Mal ve hizmetlerin alımı, yapımı, satımı, kiralama işleri, taşıma, hizmet ve benzeri

işlerin yapılması ve yaptırılmasının mümkün olan en uygun şartlarda gerçekleştirilmesi için

bu Yönetmelikte belirtilen satın alma yöntemleri uygulanır.
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ç) Mal ve hizmetlerin alımı, yapımı, satımı, kiralama işleri, taşıma, hizmet ve benzeri

işlerin yapılması ve yaptırılmasında sadece en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme

kapasitesi, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan

teklif tercih edilir.

d) Doğrudan satın alma rakamı üzerinde olan, ancak ihale ile satın alma rakamı altında

kalan satın alma işlerinde ise bu maddenin (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan esaslara ek olarak

Satın Alma Komisyonu tarafından en az üç firmadan teklif alınması gerekir.

e) Tahmini bedeli ihale ile satın alma rakamının üzerindeki her türlü satın alma işleri

ve binaların büyük onarımları için idari ve teknik şartname hazırlanır. Şartnamelerde, işin ma-

hiyetine göre istenecek özel ve teknik şartların yanında gerekli hallerde ek hususlara da yer

verilir. Şartnameye göre yeterli görülen firmalardan teklif alınır. Alınan teklifler ilgili komisyon

başkanı tarafından incelenir ve karar verilir.

f) Satın alma onay dosyası Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından Satın Alma Ko-

misyonuna hazırlatılır. Satın alma onay dosyasında satın alınacak mal/hizmet hakkında detaylı

bilgiler ile Satın Alma ve İhale Komisyon kararının da yer alması gerekir. Satın alma onay bel-

gesini; bu maddenin (a) ve (d) bentlerindeki sınırlar dikkate alınarak Mütevelli Heyetçe belir-

lenen yetki sınırlarına göre Müdürün veya Müdür ile birlikte Mütevelli Heyet Başkanının im-

zalaması gerekir. Onay yetkilileri gerekçesini belirtmek koşulu ile iptal yetkisini de kullanabi-

lirler.

Satın Alma ve İhale Komisyonu kararını gerektirmeyen işler

MADDE 7 – (1) Değer ve miktarına bakılmadan elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, iletişim

giderleri, abonelik sözleşmeleri veya tarifeye bağlı işler gibi acilen yapılması gereken zorunlu

işler ile yapımı, onarımı, alımı ve dağıtımı tek kişi veya tek kurumun elinde veya yetkisinde

bulunan işler, Müdürlükçe belirlenen ve Mütevelli Heyetçe onaylanan esaslara göre doğrudan

yapılır.

(2) Akademik ve idari personel hizmetleri, günlük ihtiyaç ve sarf malzemeleri, yedek

parçalar, temizlik işleri ve yazılımların satın alınması, ihale komisyonu kararı olmadan ihtiyaç

sahibi birimlerin talebi ve Müdürün onayı ile doğrudan sağlanır.

(3) Yapımına Mütevelli Heyetçe karar verilen ve finansmanı Mütevelli Heyetçe sağla-

nan Yüksekokul bünyesinde yapılacak tüm inşaat işleri ile makine teçhizat alım ve harcamaları

Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen komisyonlar tarafından yapılabilir.

Teslim alma, onay ve ödeme

MADDE 8 – (1) Satın alma işinin tamamlanmasını müteakip üç iş günü içinde muayene

ve kabul komisyonu toplanır. Muayene ve kabul komisyonu, işin Satın Alma ve İhale Komis-

yonunun kararı doğrultusunda tamamlandığını tespit etmesi halinde ödeme için Satın Alma ve

Mali İşler Müdürüne bilgi verir.

(2) Ödemeler, ödeme yetkisi verilen yetkililer tarafından yapılır.

(3) Gerekli onayları tamamlanan fatura için, Mali İşler Birimi tarafından yüklenici ile

anlaşılmış ödeme şartları çerçevesinde ödeme yapılır.

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                            12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768



(4) Bütün ödemelerin banka üzerinden yapılması gerekir. Çek, senet ve benzeri ödeme

araçlarının cirosu ile ödeme yapılmaz. Damga vergisi ödenmesini gerektiren alımlarda damga

vergisi yüklenici tarafından ödenir.

(5) Muayene ve Kabul Komisyonu satın alınan demirbaş, elektronik eşya, eğitim mal-

zemeleri, kırtasiye, bilgisayar programı, bina onarımları, demirbaş onarımları ve benzeri her

türlü malı ve hizmeti inceler; belirtilen evsafa, varsa şartnamedeki evsafa, sözleşmede belirtilen

hususlara uygunluğunu, miktarını kontrol eder ve malı irsaliye belgesini imzalayarak teslim

alır. Muayene ve Kabul Komisyonu, teslim aldığı her türlü mala ilişkin irsaliyeyi taşınır kayıt

ve kontrol yetkilisine teslim eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avans, Kiralama ve Alım-Satım İşlemleri

Avans

MADDE 9 – (1) Avans tutarı her bütçe döneminde Mütevelli Heyet tarafından belirle-

nir. Avans işleri için Müdür tarafından bir mutemet belirlenir. Yüksekokul adına açılan banka

hesabından Mütevelli Heyetçe belirlenen tutar kadar, avans için görevlendirilen mutemede

nakit avans verilir.

(2) Avans için görevlendirilen mutemet; nakit avanstan harcamaları yapar ve harcama-

ları takiben istek belgelerini, faturalarını içeren avans kapatma listesini ve dosyasını hazırlar.

Avansın kapatılması için bu dosyanın Müdür tarafından onaylanması gerekir.

(3) Her yıl en geç 31 Ağustos tarihi itibarıyla avans kapatılır, avansın harcanmayan kıs-

mı, avans için görevlendirilen mutemet tarafından Yüksekokulun banka hesabına yatırılarak

iade edilir.

Kiralama işleri

MADDE 10 – (1) Eğitim amacıyla kiralanan bina, tesis, spor alanı, otopark ve benzeri

yerlerin kiraları doğrudan bütçeden veya kendi usullerine göre Kurucu Vakıf tarafından karşı-

lanır.

(2) Geçici süreyle kiralanan, Yüksekokulun araştırma çalışmaları ve tanıtımına yönelik

yerlerin, fuar alanları ve benzeri kiralamalar dâhil, kiralama işlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kiralama işleri için; Müdür tarafından görevlendirilen bir kişi başkanlığında, Mali

İşler Birimi ve ilgili birim yetkilisi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan bir Kiralama Komis-

yonu oluşturulur.

b) Kiralama işlemi, Kiralama Komisyonunun kararı ve Başkanın veya yetkisi dâhilinde

Müdürün kiralamaya onay vermesi ile başlatılır.

c) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan doğrudan satın alma rakamı ve ihale

ile satın alma rakamı, kiralama işlemlerinde de esas alınır. Doğrudan satın alma rakamı altında

kalan kiralama işlerinde; Kiralama Komisyonu teklifleri alır, inceler ve teklifi değerlendirmeye

almayı kabul veya ret eder. Doğrudan satın alma rakamı üzerinde olan, ancak ihale ile satın al-

ma rakamı altında kalan kiralama işlerinde ise, Kiralama Komisyonu tarafından en az üç fir-

madan teklif alınması gerekir.
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ç) Tahmini bedeli Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ihale ile satın alma rakamının

üzerindeki her türlü kiralama işleri için idari ve teknik şartname hazırlanır. Şartnameye göre

yeterli görülen firmalardan teklifler alınır. Bu teklifler görüşüyle birlikte Müdür tarafından

Başkanın onayına sunulur.

d) Kiralama Komisyonu kararını takiben Satın Alma ve İhale Komisyonu veya Mali

İşler Birimince kiralama onay belgesi hazırlanır. Bu belgede; kiralanacak gayrimenkul veya

menkulün veya ekipmanın cinsi, fiyatı, kiralamanın başlangıç ve bitiş tarihi, ödeme aralığı, tu-

tarı, ödenek türü, ödeneğin yeterliliği gibi bilgiler yer alır. Her kiralama onay belgesine tarih

ve ayrı sıra numarası verilir. Onay işlemi Başkan veya yetkisi dâhilinde Müdür tarafından im-

zalanır.

Gayrimenkul alım-satımı ve tahsis amacının değişmesi

MADDE 11 – (1) Gayrimenkul alım-satım ve tahsis amacının değişmesi işlemleri aşa-

ğıdaki şekilde yapılır:

a) Yüksekokula ait her türlü gayrimenkul satışlarında, yüksekokul ihtiyacı için gayri-

menkul satın alınmasında ve kullanılan gayrimenkulün kullanım amacının değiştirilmesinde

öncelikle Mütevelli Heyet kararı alınır.

b) Mütevelli Heyet veya Müdürlük gerekli gördüğü durumlarda gayrimenkulün değe-

rinin tespiti için bağımsız ekspertiz raporu isteyebilir.

c) Yüksekokul gayrimenkullerinin üçüncü kişilere kiralanması veya üçüncü kişiler le-

hine her türlü ayni hak tesis edilmesi halinde beş yıla kadar süreli sözleşmelerde Başkan onayı;

beş yıldan uzun süreli sözleşmelerde ise Mütevelli Heyet kararı gerekir.

ç) Her türlü gayrimenkul satma ve satın alma işleri, alınan karara müteakip, Başkan

veya onun yetkilendirdiği kişiler eliyle yapılır.

(2) İşin mahiyeti ve Mütevelli Heyetin alacağı karara göre işlemler doğrudan temin ya

da pazarlık usulüne göre yapılabilecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma Usulleri

Satın alma usulleri

MADDE 12 – (1) Satın alma usulleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak alımlara, ihale, kapalı veya açık teklif usulleri,

davet yoluyla teklif alma usulü, doğrudan pazarlık usulü, doğrudan temin usulü ve diğer usul-

lerden herhangi birisi uygulanır. Bu usullerden herhangi birini seçmek Satın Alma ve İhale Ko-

misyonunun yetkisindedir.

b) Satın Alma ve İhale Komisyonu, ihale, kapalı veya açık teklif ve diğer usullerde

Yüksekokula gelen teklifleri her satın alma işi için belirleyeceği esaslar çerçevesinde değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda Satın Alma ve İhale Komisyonu satınalmaya karar verip

vermemekte serbesttir ve bu tekliflerden kısmen satın alma yapabileceği gibi, satın almayı

erteleyebilir veya iptal edebilir.

c) Satın alma işlemleri satın alma kararının Satın Alma ve İhale Komisyonu üyeleri ta-

rafından imzalanmasıyla gerçekleştirilmiş olur.
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Elektronik ortamda ihale

MADDE 13 – (1) Yüksekokul, satın alma faaliyetlerini daha etkin yürütmek ve satın

almalarda en uygun fiyatı bulmak amacıyla satın almalarını elektronik ortamda gerçekleştire-

bilir. e-ihale yapılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:

a) Öncelikle elektronik ihale sunumu yapan kurumlarla anlaşma yapılması.

b) Satın alınacak ürün veya hizmetin 12 nci maddede belirtilen ihale ve satın alma yön-

temlerinden birisi kullanılarak en uygun fiyatının tespit edilmesi.

c) En uygun fiyatı belirlenen ürün veya hizmet, anlaşma yapılan sunucunun elektronik

ihale platformuna taşınarak, yeni tedarikçilerin de içinde bulunduğu geniş bir satıcı veri taba-

nından faydalanarak ürün ve hizmetin fiyatının daha da düşürülmesi.

ç) Elektronik ihaleye katılacak tedarikçilerin, en son tekliflerini sisteme kayıt teklifi

olarak girmeleri, ihalenin açık eksiltme yöntemi ile bu kayıt teklifleri üzerinden gerçekleştiril-

mesi ve kayıt teklifinin en uygun ihale fiyatı olması.

Satım işleri

MADDE 14 – (1) Meslek Yüksekokulunun bünyesinde kullanma ömrü dolmuş veya

artık ihtiyaç kalmamış olan demirbaşlar, sarf malzemeleri, hurda ve diğer atıklar ticari bir değer

taşımaları durumunda teklif alma suretiyle satılabilir. Müdür tarafından Yüksekokul Sekreteri

başkanlığında oluşturulan üç kişilik bir komisyon bütçe dönemi sonunda satılabilecek demirbaş,

sarf malzemesi, hurda ve diğer atıkların bir listesini yapar ve her birinin birimlerini adet, kilo-

gram, metre ve benzeri olarak belirler ve Müdürün ön onayına sunar.

(2) Kapalı zarf usulü alınan teklifler komisyon tarafından değerlendirilir. Uygun bulu-

nan teklif Müdürün onayına sunulur. Onaylanan teklif ile satım işlemi gerçekleşir.

(3) Satım işlemini takiben demirbaş kayıt defterine yazılmış ve demirbaş numarası ve-

rilmiş olan ve satımı gerçekleştirilen demirbaşlar defterden düşürülür ve varsa zimmet belgesi

iptal edilir.

(4) Satımlardan elde edilen gelirler, Yüksekokul tarafından gelir olarak kaydedilir ve

bütçede gösterilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürü

yürütür.
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-

larına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu

organların görevlerine ve çalışma biçimine 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: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye dışındaki akraba topluluklar ve Türk Cumhuriyetleri mensupları ile yaban-

cılara Türkçe öğretimi vermek ve bu konuda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak,
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bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için im-

kân sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinas-

yon görevini yürütmek,

b) Talep edilen diğer dillerde genel anlamda dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tek-

niklerini geliştirerek bunları uygulamak,

c) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri

gibi kültür eserlerini incelemek,

ç) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu

alanda bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak,

d) Türkiye içinde ve dışında dil, kültür ve edebiyat alanlarında faaliyet gösteren kurum,

kuruluş ve derneklerle işbirliği yapmak,

e) Türkçe öğrenmek isteyen yabancı uyruklu kişilere Türkçe öğretmek,

f) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim ele-

manlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak,

ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler hazırlamak,

oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını

sağlamak,

g) Yurt dışında yaşayan Türklere ana dili olarak Türkçe öğretimi üzerine uygulama ve

araştırmalar yapmak, internet üzerinden uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesini

öğretmek,

ğ) Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, çocuk yazını, sözlükbilimi, derlem (bütünce)

dilbilimi, Türkçe öğretimi programları, Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı uygulama

ve araştırmaları yapmak,

h) Kendi faaliyet alanlarıyla ve diğer dillerle ilgili çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim ve

sertifika programları açmak; kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi ve

atölye çalışmaları düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuru-

luşlarla, üniversitenin ilgili birimleri ve uygulama-araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak,

yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, seminerler, kongreler,

toplantılar, sempozyumlar, paneller, atölye çalışmaları, kurslar, sertifikalı ve sertifikasız eğitim
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programları düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler

ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve

yürütmek,

b) Ana dili olarak ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araş-

tırmalar yapmak,  

c) Talep edilen dillerin öğretimini gerçekleştirmek,

ç) Çocuk yazını, sözlükbilimi ve derlem (bütünce) dilbilimi üzerine uygulama ve araş-

tırmalar yapmak,

d) Türkçe öğretimi programları üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,

e) Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı üzerine uygulama ve araştırmalar yap-

mak,

f) Türk dilini, edebiyatını, kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uy-

gun olarak birimler oluşturmak,

g) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağla-

mak ve bu amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek,

ğ) Çözüm ortakları, paydaş kurumlar ve kuruluşlar ile Türkçe ve ilgili dillerin öğretimi

konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetle-

rinde bulunmak,

h) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak için semi-

ner, kurs ve toplantılar düzenlemek,

ı) Türkçeyi iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü etkili ve başarılı bir şekilde ta-

nıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller

vermek,

i) Üniversitenin ilgili birimleri ve uygulama-araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak,

yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, top-

lantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek,

j) Türkçenin ana dili olarak öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler ge-

liştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalış-

malar yapmak,

k) Üniversitenin ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören

öğrencilerin, Türkçenin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve

araştırmalarına destek olmak,
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l) Türkiye’ye gelme imkânı bulunmayan, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere in-

ternet üzerinden uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesini öğretmek,

m) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-

versitelerin yabancı dil bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrü-

beye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar

ile ilgili sertifikalar vermek,

n) Türkçe dışında talep edilen dillerin öğretimi amacıyla kurslar açmak, öğretim elemanı

temin etmek, dillerin öğretimi ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak ça-

lışmalar düzenlemek,

o) Merkezin faaliyetleri ile ilgili arşiv birimi oluşturmak,

ö) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel

çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak,

p) Türk dili ve dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak,

r) Türkçeyi öğreten ve Türkiye'yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak,

kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak,

s) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-

timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ş) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye, daha doğru

ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek,

t) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını,

yurtta ve dünyada bıraktığı eserleri yerinde görüp incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında

geziler düzenlemek,

u) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut olan ve gelecekte karşıla-

şabileceği sorunlar hakkında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler

getirmek,

ü) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ile

işbirliği yapmak,

v) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak

ve bunların sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek,

y) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında öğretmeye yö-

nelik programlar düzenlemek,

z) Talep hâlinde yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, se-

minerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğretim

üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür

yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için

Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle mü-

dür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekalet

eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdi-

ğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülme-

sini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet

etmek ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görev-

lendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını

oluşturmak,
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g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordi-

nasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek,

ğ) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı,

araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu

kararı ile Rektörlük onayına sunmak,

h) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü

uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile

Rektörlük onayına sunmak,

ı) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinlik-

lerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

i) Merkezin ödenek ihtiyacını ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını

gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak,

j) Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

k) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdür tarafından

önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki öğretim elemanı olmak üzere top-

lam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üst

üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği ken-

diliğinden düşer. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan fazla süre ile Üni-

versite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni

bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile her eğitim-öğretim döneminin (güz ve bahar)

başında ve sonunda olmak üzere akademik yılda en az dört defa olağan olarak toplanır. Müdür,

gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu

olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır

ve oy çokluğu ile karar alır. Kararlar açık oylama ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı

oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Müdürün kullandığı

oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,
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b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşmek,

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde,

çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre önerilerde bulunmak,

d) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri

belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek,

e) Merkezin faaliyet konularında, işbirliği gerektiren çalışmalarının yürütülebilmesi

için gerekli düzenlemeleri yapmak,

f) Eğitim programlarının düzenlenmesine, düzenlenen programlarda görevlendirilecek

kişilere ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin karar almak,

g) Merkezin bütçesini hazırlamak,

ğ) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

h) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke-

lerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü

uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

i) Merkezin ödenek ihtiyacını ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını

karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Merkezin oluşum

amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcile-

rinden Rektörün oluru ile seçilen beş üyeden oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır.

Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında her akademik

yıla ait eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar) başlamadan önce bir kez olağan olarak toplanır.

Müdür, gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Danışma Ku-

rulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz,

ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit

olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması duru-

munda Başkanın kararı belirleyicidir.

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma

Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim

faaliyetleri ve çalışmaları ile bir sonraki çalışma dönemine ait programla ilgili Yönetim Kuru-

luna tavsiye niteliğinde önerilerde bulunur.

Çalışma ve proje grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel

olarak Müdürün önerisi ile çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde ça-

lıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlen-

dirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri

uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör gerekli gördüğü tak-

dirde bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 13/9/2009

tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Döner

Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Demirbaş ve donanım

MADDE 18 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve de-

mirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/8/2011 tarihli ve 28033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üni-

versitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa

ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-

dığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim

süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans prog-

ramlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl için-

de tamamlamak zorundadırlar. Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi süresi azami iki yıldır.”

“(9) Azami süreler sonunda; ders başarısızlığı nedeniyle ya da kayıtlı olduğu program-

dan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde 10 uncu maddede mezu-

niyet koşulu olarak belirtilen 2,00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını (AGNO) sağlayamayan

son sınıf öğrencilerine, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere

göre ek süre ve sınav hakkı tanınır. Bu haklara dair usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümlerine

uygun olarak Senatoca belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birimlerin yönetim kurulu kararı ile, mezuniyet için en fazla üç dersi kalan ve Se-

natoca belirlenen kayıt şartlarını yerine getirmiş öğrenciler için, bu dersler eğitim planındaki

dönemlerinden farklı bir dönemde sınav bazında açılabilir. Ancak öğrencilerin, bu dersleri daha

önce almış ve devam şartını sağlamış olmaları gerekir. Ayrıca birimlerin yönetim kurulu kararı

ile öğrenciler; bulundukları yarıyılda kendi bölümlerinde açılmayan bir veya birden fazla ders-

lerine karşılık olarak; azami ders yükü sınırları dahilinde kalmak koşuluyla ilgili birim içinde

başka bir bölümden veya Üniversitenin diğer birimlerinde açılan aynı isimli veya o derse mua-

dil dersleri karşılık olarak alabilirler. Ancak ders saatinin öğrencinin kendi bölümündeki dersin

saatine eşit ya da fazla, içeriğinin veya öğrenme kazanımlarının ise eşdeğer olması gerekir. Fa-

kat kendi bölümünde yabancı dilde okutulan bir ders, farklı bir dilde alınmaz.”

“(8) Entegre öğretim sistemi uygulayan birimlerde ve Diş Hekimliği Fakültesinde sı-

navlar, değerlendirme uygulamaları, ders ve yıl tekrarına ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Üniversitede ka-

yıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri

dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinde sınavlar, değerlendirme uygu-

lamaları, ders ve yıl tekrarına ilişkin Senatoca belirlenen esaslar, 2016-2017 eğitim-öğretim

yılından itibaren ilgili birimdeki mevcut tüm öğrencilere uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetimine ilişkin usul ve esas-

ları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçla-

rına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesinde yürütülmekte

olan uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek, uzaktan

eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların
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uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin

eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan

dersleri e-öğrenme ile desteklemek, Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan

sertifika programlarının açılması, yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak, kamu ve özel

sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan eğitim sis-

temlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara ak-

tarmak ve yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

b) Üniversite tarafından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmekte olan diploma ve sertifika

programlarının standartlarını belirlemek, ders içeriklerini hazırlamak, paydaşlara gerekli eği-

timleri vermek, öğretim yönetim sistemi ve sunucu altyapılarını hazırlamak,

c) Gerek Üniversite içi, gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım, oto-

masyonları ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danış-

manlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araş-

tırmaları yapmak veya önermek,

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla

işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendi-

sine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından en az bir kişiyi Müdür Yardımcısı ola-

rak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması

halinde yerine bir Müdür Yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üye-

lerinden biri vekâlet eder.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe

sunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdür yardımcıları dâhil beş kişiden

oluşur. Diğer üyeler; öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-

dirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyelerin yerinin herhangi bir nedenle

boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim

Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt ço-

ğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bi-

limsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetimine ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uludağ

Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organ-

larına, 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) Merkez (ULUUZEM): Uludağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;

a) Üniversitede yürütülmekte olan uzaktan eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli

yürütülmesini temin etmek,
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b) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, ku-

rum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak,

c) Önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme te-

melli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile

desteklemek,

ç) Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programları açıl-

masını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

d) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler arasında işbirliği ve yardımlaşmaya

katkıda bulunmak,

e) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması

ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum

ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan önlisans, lisans,

lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faali-

yetleri yürütmek,

b) Üniversite senatosu kararları çerçevesinde önlisans, lisans, lisans tamamlama ve li-

sansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemek,

c) Kursları, seminerleri, konferansları ve benzerlerini, dersleri ve programları belirle-

mek ve kredilendirmek, sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi vb. vermek,

ç) Kurs, seminer, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı ve ders geç-

me vb. işlemleri düzenlemek ve sunmak,

d) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak

öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

e) Uygun ve etkin uzaktan eğitim teknolojileri, sunum teknikleri, istemde alım teknikleri

konusunda planlama ve uygulamalar yapmak,

f) Kurs, seminer, konferans, ders ve program örgütlenmesinin yeterliliği, sunucu/istemci

altyapı örgütlenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek

hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

g) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içe-

riklerini gerçekleştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve ge-

rekli koordinasyonu sağlamak,
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ğ) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı

nitelikteki eğitimlerin bilgi iletişim teknolojileri vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve

teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek,

h) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla

işbirliği yapmak,

ı) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim kurulunca karar-

laştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri ara-

sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir. Müdür, süresi dolmadan da yeni görevlendirme yapılabilir. Merkez Müdürü, çalış-

malarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yar-

dımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi ba-

şında bulunamadığı durumlarda yerine müdür yardımcılarından birisi vekalet eder. Vekalet altı

aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın yö-

netim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygula-

mak,

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

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe

sunmak,

d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, fakülteler, enstitüler,

yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Üniversite bünyesindeki diğer birimler ile Rektörlüğe

bağlı bölümlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağla-

mak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi Rektörün

onayı ile görevlendirilen altı öğretim elemanı ile Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin

görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bi-

timinden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine,

kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki

ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla

alınır Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin

üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu yönetmelik ile belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin yönetimi ile ilgili ka-

rarlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek,

d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bi-

limsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile

diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından uzmanlar arasından

belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir

kez Müdürün Başkanlığında olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma

Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
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Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato, Üniversite ve Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 21/04/2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış

Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıda bil-

gileri yer alan şirketler eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2009/803 
Karar No : 2015/681 
Mahkememizce Ufuk BİLGEN hakkında “Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme” 

suçundan açılan Kamu davası uyarınca yapılan yargılama neticesinde 12/05/2015 tarihinde 
verilen 2009/803 Esas, 2015/681 sayılı kararı ile sanık Ufuk BİLGEN’in (Ali Kemal ve Fadime 
oğlu, 04/01/1975 doğumlu, İstanbul, Zeytinburnu, Yenidoğan nüfusuna kayıtlı) hakkında Hakkı 
Olmayan Yere Tecavüz Etme suçundan CMK’nun 223/2.e maddesi uyarınca Beraatine karar 
verildiği, sanığın bilinen tüm adreslerine yapılan tebligatların bilatebliğ iade edildiği, tüm 
aramalara rağmen bulunamadığı ve kararın sanık Ufuk BİLGEN’e tebliğ edilemediğinden, 
Mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28/1. maddesi gereğince RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İşbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün 
içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu 
beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Yargıtay ilgili Ceza 
Dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İlan giderlerinin adı geçen sanıktan 
tahsil edileceğine dair karar İlanen tebliğ olunur. 5554 

—— • —— 
Çorlu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/575 
Karar No : 2016/165 
Mahkememizce Tamarı DIDBARIDZE hakkında “konut dokunulmazlığını ihlal etme” 

suçundan açılan Kamu davası uyarınca yapılan yargılama neticesinde 21/04/2016 tarihinde 
verilen 2015/575 Esas 2016/165 Karar sayılı kararı ile sanık Tamarı DIDBARIDZE (Konstandin 
kızı, Kutaisi/Gürcistan 17/11/1984 Doğumlu, Gürcistan Vatandaşı) hakkında konut 
dokunulmazlığını ihlal etme suçundan açılan Kamu davasının düşürülmesine karar verildiği, 
sanığın adresinin bilinmediği, tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve karar sanık Tamarı 
DIDBARIDZE’ye tebliğ edilemediğinden, mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat 
Kanununun 28/1 maddesi gereğince RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, İşbu ilan 
metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde 
mahkemeye verilecek dilekçe ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın 
tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Yargıtay ilgili Ceza 
Dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan 
tahsil edileceğine dair karar İlanen tebliğ olunur. 5555 

—— • —— 
Adana 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/777 
Karar No : 2016/173 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Halloul ve Rabbouah oğlu, 10.02.1986 

doğumlu, Suriye uyruklu FAHD ALTAMOALKARH hakkında yapılan yargılama sonucunda 
Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 204/1, 62, 53/1, CMK 
231/5, 231/8 maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezasına havi hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına, suça konu eşyalardan sahte nüfus cüzdanının dosyada delil olarak saklanmasına, 
sanık adına düzenlenmiş Suriye’den verilmiş pasaportun ve bir adet geçici koruma kimlik 
belgesinin karar kesinleştiğinde sanığa iadesine karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde 
Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık FAHD 
ALTAMOALKARH’e tebliğ edilememiştir. 

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

2 - Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - Hükmün 1412 sayılı CMUK’nun 310. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 

gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 5556 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi 

Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 4500 Adet Masaüstü Bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine 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 (140.-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 şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21/07/2016 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 ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine 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. 

 6458/1-1 
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160 ADET YÖNLENDİRİCİ (ROUTER) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire 

Başkanlığı (II) ihtiyacı 160 adet Yönlendirici (Router) teknik şartnamesine ve Cisco 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, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek 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, markası, 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, 18/07/2016 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 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 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. 

 6459/1-1 
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GENEL AĞ ÖRÜN (WEB) UYGULAMALARI SUNUM SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı ihtiyacı Genel Ağ Örün 

(Web) Uygulamaları Sunum Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine; Mevcut Sunucu 

Sanallaştırma, İzleme ve Yönetim Yazılımı Güncellenmesinin ise kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve Vmware 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 (140.-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, markası, 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, 22/07/2016 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 Genel Ağ Örün (Web) 

Uygulamaları Sunum Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine; Mevcut Sunucu 

Sanallaştırma, İzleme ve Yönetim Yazılımı Güncellenmesinin ise kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve Vmware 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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1.000 ADET OKI MARKA ML5790 NOKTA VURUŞLU YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire 

Başkanlığı (II) ihtiyacı 1000 adet OKI marka ML5790 model nokta vuruşlu yazıcının 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 (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 teknik şartname, marka/model, 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, 19.07.2016 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 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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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM VE DONANIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Yazılım ve Donanım ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine, malzeme listesine ve markalarına 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 teknik şartnamesi, malzeme listesi, markaları, 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, 20/07/2016 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, 

malzeme listesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin 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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4 KALEM UYAP BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanlığı ihtiyacı 4 kalem UYAP 

Bilgi Sistem Malzemesi teknik şartnamesine, ilave hususlar hükümlerine ve ürün bazında teknik 

şartnamede yer alan markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

 

İHALE ŞARTNAME BEDELİ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar İçin 140,00.-TL 

1.KISIM 
Masaüstü Bilgisayar (1 adet klavye, 1 adet Mouse 

ve 1 adet LCD ekran dahil) 
130,00.-TL 

2.KISIM Dizüstü Bilgisayar 130,00.-TL 

3.KISIM Siyah Beyaz Lazer Yazıcı 130,00.-TL 

4.KISIM Tarayıcı 100,00.-TL 

 

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 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, ilave hususlar hükümleri, istenilen markalar ile Ofis Ticari Şartnamesi 

ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21/07/2016 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, 

ilave hususlar hükümlerine ve ürün bazında teknik şartnamede yer alan markalarından birine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifleri 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 verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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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MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, dış piyasadan teknik ve ticari şartname esaslarına 

göre açık teklif usulü ile satın alınacaktır. 

 

MALZEMENİN GRUBU MİKTAR 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME TARİHİ 

Dar Mekanizma 700.000 adet Teknik Şartname 

25.07.2016 

Geniş Mekanizma  1.800.000 adet Teknik Şartname 

Sırt Halkası 2.500.000 adet Teknik Şartname 

Kompresör 2.500.000 adet Teknik Şartname 

Rado 5.000.000 adet Teknik Şartname 

Pim (Perçin) 10.000.000 adet Teknik Şartname 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a. İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığından incelenmek üzere ücretsiz olarak temin edebilirler. 

b. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için 130.-TL ihale 

evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir. 

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

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

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

şartnamenin 5. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 

III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhaleye iştirak eden firmalar, teklifleri ile birlikte Dar ve Geniş mekanizmalardan 

(aksesuarları ile birlikte) 2.500’er takım numune verecektir. Teklif mektuplarının dış zarfları son 

teklif verme günü saat 14.00’de açılacak olup, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık 

bulunmayan firmaların numuneleri teknik şartnamesine ve kullanım amacına uygunluk açısından 

incelenecektir. 

Numunelerin gerek teknik şartnameye uygunluk açısından incelemesinde ve gerekse 

Klasör İmal Makinesinde kullanılmaya elverişlilik bakımından Basım İşletme Müdürlüğümüzde 

yapılacak denemelerde numune ile ilgili teklif sahibi firma yetkilileri de hazır bulunacaklardır. 

Deneme ve inceleme sonuçları düzenlenecek tutanağa açıkça yazılacak ve bu tutanak deneme ve 

inceleme çalışmalarında hazır bulunan firma yetkilileri tarafından da mutlaka imzalanacaktır. 

Numuneleri teknik şartnamesine ve kullanma amacına uygun bulunan firmaların fiyatla 

ilgili iç zarfları firmalara bildirilecek gün ve saatte açılacak, numunesi uygun bulunmayan 
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firmaların fiyatla ilgili iç zarfları ise açılmadan firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle 

birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden 

yeterlilik araştırması yapılacaktır. 

5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler değerlendirilmeyecektir. 

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

açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para 

birimi cinsinden (Euro) verilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

9 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin 

(Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, 

teklif formunda yazılı fiyat geçerli olacaktır. 

Duyurulur. 6522/1/1-1 

————— 
LEVER ARCH MECHANISMS AND ACCESSORIES WILL BE PURCHASED 

The commodities mentioned below shall be purchased from foreign markets by taking 

open bids, in accordance with the stipulations of the commercial and technical specifications. 

 

COMMODITY QUANTITY (pcs.) 

BASIS OF 

PURCHASING 

BIDDING 

DEADLINE 

Narrow Lever Arch Mechanism 700.000 Technical Specification 

25.07.2016 

Broad Lever Arch Mechanism 1.800.000 Technical Specification 

Finger hole rings 2.500.000 Technical Specification 

Compressor 2.500.000 Technical Specification 

Rado eyelet 5.000.000 Technical Specification 

Rivet (pin) 10.000.000 Technical Specification 

 

1. THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE. 

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents 

from Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı (3rd 

Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office) in Ankara without any 

charge. 

b) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of 

the tender document price (130.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank 

accounts. 

c) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope 

by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the bidder after 
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opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the order, 

the price of tender documents shall be returned to the candidates. 

2. The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. 

ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 

ENVELOPE. In addition to the inner envelope, the outer envelope shall also contain the letter 

stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the 

documents specified in the article 5 of the commercial specification, and the documents stated in 

the Additional Conditions.  

3. The bids must reach or be submitted to our Headquarters “III No’lu Satınalma Daire 

Başkanlığı” latest by 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will not be 

taken into consideration, regardless of the delays due to mail. 

4. The bidders to participate in the tender must give 2.500 sets of wide and narrow 

mechanisms samples (with accessories) each together with the bids. Outer envelopes of the bids 

will be opened at 14:00 P.M. on the bidding deadline. The samples provided by the bidders who 

present a full set of documens shall be inspected in accordance with technical specifications and 

in respect of usage purpose. 

The authorities of the bidders shall be ready at Our Printing Establishment Directorate 

while the samples are both inspected in accordance with technical specification, and tested on file 

manufacturing machine for usage purpose. The results of inspections and tests shall clearly be 

recorded in writing and these written records shall also be undersigned by the bidder’s authorities 

participated in these trial and inspection works. 

The inner envelopes of the bidders whose samples are found in compliance with technical 

specification and usage purpose shall be opened in the date and time to be announced to the 

bidders. Those whose samples are not found in compliance with the requirements shall be 

returned without opening with all the other documents and samples. If required, bidders shall be 

cautioned and urged for inspection in terms of financial and technical sufficiency.  

5. The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into 

consideration. 

6. The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the date on which 

the inner envelopes are opened in accordance with article 7 of commercial specification 

concerning this tender. 

7. Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months as 

of the bidding deadline in same the currency of their offers (Euro), at a rate to be determined by 

themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they will submit.  

8. This tender is exempt from Public Procurement Law in accordance with the paragraph 

(g) (Exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to tender, 

to partially tender the mentioned supplies or to award the tender to whomever it may please.  

9. The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their 

initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. Representatives (Power of 

Attorney with specimen signatures) are needed to participate in underbidding and if they are 

unable to attend, written price on bid form shall prevail. 

To be announced to all candidates. 6522/2/1-1 
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MÜZİK METOT KİTAPLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Silahlı Kuvvetleri Bando Okulları Komutanlığı ihtiyacı 

Müzik Metot Kitapları ihtiyaç listesinde yer alan markalarına uygun olarak, Ofıs'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, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofîs 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 şartname, Ofîs 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, 18.07.2016 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 ihtiyaç 

listesinde yer alan markalarına 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. 

 6523/1-1 
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ARSALAR ÜZERİNE YAPILACAK BİNA İNŞAATLARI DÜKKÂN KARŞILIĞI OLARAK 

VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR 

Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Merkez 

Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde aşağıda yazılı olan 

Tavşanlı Belediyesi adına kayıtlı taşınmazlar: 

1653 Ada 1 Parsel, 1824 Ada 1 Parsel, 1669 Ada 1 Parsel, 1670 Ada 1 Parsel, 1671 Ada 1 

Parsel, 1672 Ada 1 Parsel, 1673 Ada 1 Parsel, 1675 Ada 1 Parsel, 1676 Ada 1 Parsel, 1677 Ada 1 

Parsel, 1678 Ada 1 Parsel Arsalar üzerine yapılacak bina inşaatlarının Dükkân karşılığı olarak 

verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 ve 47. maddesi Hükümlerine göre açık 

artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İhale 27.07.2016 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediye Encümeni huzurunda 

Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Belediyemizde kalan bağımsız bölümlere ait muhammen bedel 2.905.852,20 TL 

(KDV hariç) + bağımsız bölümlerin üzerine ilave olarak encümence artırım için belirlenen 

muhammen bedel 10.000,00 TL olup toplam muhammen bedel 2.915.852,20 TL’dir. %3 geçici 

teminatı 87.500,00 TL, cayma teminatı 10.000,00 TL'dir. 

4 - Geçici teminatı ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. 

5 - Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Fen İşleri ve Mali Hizm. Müdürlüğünde 

görülebilir. 6480/1-1 

—— • —— 

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 

Milli Savunma Bakanlığından: 

1 - “BALIKESİR, BANDIRMA VE ARİFİYE TANK ÇİFTLİKLERİNDEKİ 

DEPOLAMA TANKLARININ RESTORASYONU (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” İŞİ, 

2 - “KONYA HAVA ALANI (FOB) OPERASYON VE KARARGAH BİNASI 

RESTORASYONU (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” İŞİ, 

YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) 

MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI 

KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI 

HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; 

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN 

DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, HER BİR İŞ İÇİN AYRI DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE 

BİRLİKTE BAŞVURARAK, 

AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA 

İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 05 AĞUSTOS 2016 CUMA GÜNÜ 

SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ 

OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN 

GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR. 

ADRES : 

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D.BŞK.LIĞI 

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA 

 6321/1-1 
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MUHTELİF KISIMLARDA İŞÇİLİK HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Döneminde Muhtelif Kısımlarda İşçilik Hizmetin 

yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/255257 

1 - İdarenin  

a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ 

ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/ 

MALATYA  

b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 0422 212 10 52 

c) Elektronik posta adresi  : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    İnternet adresi (varsa)  : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Döneminde Günlük 

(24 Saat) olmak üzere vardiya esasına göre Fabrika 

Pancar Analiz Laboratuarı, Pancar Silo Meydanı ve 

Arıtım İstasyonunda İşçilik Hizmetin yürütülmesi işi, 

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Pancar Analiz Laboratuarı, 

Pancar Silo Meydanı ve Arıtım İstasyonu  

c) İşin süresi : 2016/2017 Kampanya Dönemi ± % 20 Toleranslı 4 Ay 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26/07/2016 - Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1- 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 ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale 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 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; 

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, 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 bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 

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, Türkiye Odalar ve Borsalar 
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Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

5 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

5.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belge, 

5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Resmi veya Özel Kuruluşlarda her türlü personel çalıştırılması işine ait faaliyet gösteren 

gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

7 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak 

Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 26/07/2016 Salı Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir  

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6394/1-1 

—— • —— 

2400 TON SODA SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 2400 ton soda AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın 

alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

250,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 

5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu 

konuda 0272 612 6662 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 26 Temmuz 2016 günü saat 14.30 olup, isteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 6359/1-1 
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RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 6 (altı) adet 

Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler 

yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale 

açık artırma ile tamamlanabilecektir.  

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312.201 18 05 /287 91 77 – 0 312 287 34 49 

c) Elektronik posta adresi  : mta@mta.gov.tr 

2 - İhale Konusu 6 (altı) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler: 
 

İhale Dosya 

No 

Son Teklif Verme 

Tarih Ve Saati 
İli 

İhale Edilecek 

Jeotermal Alanın 

Adı 

Jeotermal Alan için 

Belirlenen Geçici 

Teminat Tutarı 

(ABD Doları ) 

2016/JA-287 16/08/2016 Nevşehir 
Nevşehir-Kozaklı-

Karahasanlı 
60.000$ 

2016/JA-288 16/08/2016 İzmir 
İzmir-Dikili-

Hasanağa 
35.000$ 

2016/JA-289 22/07/2016 Aksaray 
Merkez-

Gençosman 
15.000$ 

2016/JA-290 16/08/2016 Kırklareli Merkez-Asılbeyli  40.000$ 

2016/JA-291 16/08/2016 Kırklareli 
Kırklareli-Vize-

Hasbuğa 
30.000$ 

2016/JA-292 16/08/2016 Nevşehir 

Derinkuyu-

Kuyulutatlar- 

Suvermez 

50.000$ 

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer: MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu 

4 - İhaleye Katılalacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil 

T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz 

şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları 

ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir. 

5 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL (ikiyüzlira) karşılığı aynı adresten 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü 

Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel 

Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak 

üzere geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

değildir. 6405/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre 

"Öğretim Üyesi" alınacaktır. 

Başvuru Belgeleri 

İlana konu olan kadrolar devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 

4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve 

yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım halinde hazırlayarak 

Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 

ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 Döşemealtı/ 

ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan 

başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. 

İlan olunur. 

 

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI 

Birimi 

Bölümü / 

Programı Unvanı Adet Özel Koşul 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 
Profesör 1 

• Mühendislik Fakültesi lisans mezunu 

olmak. 

• Endüstri mühendisliği alanında doktora 

yapmış ve bu alanda doçentliğini almış 

olmak. 

• Karar destek sistemleri alanlarında çalışmalar 

yapmış olmak. 

• Yabancı dil/ler biliyor olmak 

 6285/1-1 
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İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum * Doçent 1 

* Jineonkoloji alanında yan dal uzmanlığı yapmış olmak 

Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS ve KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan 

fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 4 adet 

dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No: 120/1 

Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83 -159) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 6521/1-1 

—— • —— 
Sağlık Bakanlığından: 

Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 13/7/2015 tarihinde Ordu 

Devlet Hastanesinin görüntüleme (MR) hizmeti ihtiyacı için yapılan "6 Ay Süreli 18.000 Çekim 

Sonuç Karşılığı Görüntüleme Hizmeti" ihalesi kapsamında; idareye gerçeği yansıtmayan Ortaklık 

Durum Belgesi sunan ve bu fiili ile de 4734 sayılı Kanun'un 17 nci maddesinin (c) bendinde 

belirtilen yasak fiil veya davranışta bulunduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilen; 

KAYI Medikal Yatırımları ve Hizmetleri Anonim Şirketi (Adres: Yazarlar Sok. No: 21 

Esentepe-Şişli/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 879925, Vergi Dai./No: 

Zincirlikuyu V.D./538 045 5013)’ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarıdan fazlasına sahip 

ortağı Kayı Holding Anonim Şirketi (Yazarlar Sok. No: 21 Esentepe- Şişli/İSTANBUL, İstanbul 

Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 380127, Vergi Dai./No: Zincirlikuyu V.D./014 014 3537)’ne; 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 inci ve 26 ncı maddeleri gereğince 

verilen ve 27/02/2016 tarihli ve 29637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle 

bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 15. İdare 

Mahkemesinin 18/05/2016 tarihli ve E:2016/1581 sayılı: ''teminat alınmaksızın Yürütülmesinin 

Durdurulmasına" yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 29/06/2016 tarihli Oluru ile 

kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 6472/1-1 

————— 
Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 01.10.2013 tarihinde 

2013/117930 İhale Kayıt No ile yapılan ve 28.01.2014 tarihinde sözleşmeye bağlanan "Genel 

Sekreterliğimize Bağlı Gördes Devlet Hastanesi İçin Demirbaş Malzemesi Alımı" ihalesi 

sonucunda; taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri çerçevesinde idarenin ihtarına 

rağmen yerine getirmeyerek, 4735 sayılı Kanunun 25/f maddesinde belirtilen yasak fiil veya 

davranışında bulunduğu idarece tespit edilen ve bu nedenle sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı 

gelir kaydedilen; 

KOCAMAN Sağlık Araç ve Gereçleri Ticaret Limited Şirketi (Adres: Anafartalar Cad. 

No: 60/50, Altındağ/ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 112409, Oda Sicil 

No: 3/1292, Vergi Dai./No: Kızılbey V.D./566 003 4470)'ne; 

4735 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 26 nci maddesi gereğince verilen ve 16/03/2016 

tarihli ve 29655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 2. İdare Mahkemesinin 

01/06/2016 tarihli ve E:2016/1362 sayılı: “teminat alınmaksızın Yürütülmesinin Durdurulmasına” 

yönündeki kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 27/06/2016 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır. 

Duyurulur. 6474/1-1 
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/115347 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müdürlüğü 

İl/İlçe BURSA/NİLÜFER 

Adresi 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

DÖNER SERMAYE İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 16059 

GÖRÜKLE NİLÜFER BURSA 

Tel-Faks 0 224 295 41 98 - 0 224 295 41 99 

Posta Kodu 16059 E-Mail dsim@uludag.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
SİSTOL Tıbbi Alet ve Cihazlar Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 

Cumhuriyet Mah. Gazi Cad. Güven 

(150) Sok. Bozbey Ap. No: 2/1B Nilüfer 

BURSA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7710055704  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

BURSA TİCARET VE SANAYİ 

ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
40811/Bursa/Merkez  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) 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. 

 6427/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/54059 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 

İSTANBUL TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe İSTANBUL/FATİH 

Adresi 

HOCA PAŞA MAH./DEMİRKAPI 

GÜLHANE PARKI YANI 

Tel-Faks 2125140010-2125140020 

Posta Kodu 34112 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı AYŞE CAN - 

Adresi 

HALKAPINAR MAH. 1202/2 SK. 

NO: 31/101 YENİŞEHİR/İZMİR 

- 

T.C. Kimlik No. 16715379942 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

1960101731 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

SELÇUK ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 35/417144 - 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6483/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/102461 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 

GÖLCÜK DENİZ İKMAL 

MERKEZİ KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe KOCAELİ/GÖLCÜK 

Adresi - Tel-Faks 2624141129-2624147943 

Posta Kodu 41650 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı HÜSEYİN AYAZ - 

Adresi 

MERKEZ MAH. A. SAĞLAM 

CAD. NO: 1 KAT: 2 

GÖLCÜK/KOCAELİ 

- 

T.C. Kimlik No. 36490211152 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

1080047226 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

KOCAELİ TİCARET SİCİLİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. GÖLCÜK/2277 - 

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6483/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/175667 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ADANA TEDARİK BÖLGE 

BAŞKANLIĞI 
İl/İlçe ADANA/SEYHAN 

Adresi 
RESATBEY MAH. ORDU CAD. 

ADLİYE ARKASI 
Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 

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

Adı/Unvanı 

ASYA GIDA PAZARLAMA 

TARIM İTHALAT İHRACAT 

TİCARET VE SANAYİ 

LİMİTED ŞİRKETİ 

MUSA SEYREK 

Adresi 
1202 SOK. NO.: 148/212 

YENİŞEHİR/İZMİR 

1202 SOK. NO.: 148/212 

YENİŞEHİR/İZMİR 

T.C. Kimlik No. - 18316389986 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0910071650 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İZMİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 86583 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6483/3/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 6468/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 6469/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 6470/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 6471/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 6473/1-1 



12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 6475/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 6476/1-1 



12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 6477/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 6478/1-1 



12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

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. 

 6479/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan: 

 
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. 

 6462/1-1 



12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan: 

 
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. 

 6463/1-1 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 

 

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama 

Hastanesinden:  

 
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. 

 6467/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
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. 

 6525/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
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. 

 6524/1-1 



12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.04/66 

Toplantı Tarihi ve No : 11.05.2016-149 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 11.05.2016-3256 KÜTAHYA 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Yayalar Köyü, Ambarkaya Tepe Yerleşiminin 2863 sayılı kanunun 

7. Maddesi kapsamında I.(birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; 

Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.05.2015 tarih ve 49969645.168.01/1359 

sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin 

istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.09.2015 tarih ve 

38092246-165.02-64.04/66-1727 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 06.10.2015 tarih ve 

18031414-045-203540 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 08.10.2015 tarih ve 51091705-611.99-657181 sayılı yazısı, 

İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi 07.10.2015 tarih ve 44812147.202.99-

24305 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 13.10.2015 tarih ve 

86141515-755.01/199031 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel 

Müdürlüğünün 13.10.2015 tarih ve 19177542-309.99[640520001]-191854 sayılı yazısı, Uşak 

Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.10.2015 tarih ve 52720483-250-E.5121 sayılı 

yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 23.10.2015 tarih 

ve 20913469-101.29.02-E.60150 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel 

İyileştirme Müdürlüğünün 20.11.2015 tarih ve 26163249-750-Otomatik15745 sayılı yazısı, 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.01.2016 tarih ve 

38092246.165.02-64.04/66-51 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 23.03.2016 

tarih ve 62903469-170.03.01/E.680837, 19.04.2016 tarih ve 62903469-170.03.01/E.912253 

yazıları ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan Müdürlük evrakına 10.05.2016 tarih ve 2581 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Yayalar Köyü, Ambarkaya Tepe Yerleşiminin I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 13.05.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 

ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenen Ambarkaya Tepe Yerleşiminin I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; alana ilişkin hazırlanan kararımız eki sit sınırlarını gösteren 

1/25000 ölçekli harita, kadastral harita, tescil fişi ve parsellere şerh listesinin onaylanmasına; I. 

(Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.01/137 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2016-153 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2016-3346 KÜTAHYA 

Uşak İli, Banaz İlçesi, Karaköse Köyü, Karakayalar Nekropolüne ait, şerh konulacak 

parseller listesi ve 1/25000 ölçekli kadastral haritasında belirtilen 183 Ada, 37 parselin ifraz 

işlemi gördüğünden oluşan maddi hatanın düzeltilmesi istemine ilişkin; Banaz Kaymakamlığı, 

Tapu Müdürlüğünün 12.04.2016 tarih ve 1787 yevmiye no’lu yazısı ile Uşak Valiliği, İl Kültür 

Turizm Müdürlüğünün 04.05.2016 tarih ve 1320 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 18.03.2016 tarih ve 3121 sayılı kararı ile Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 09.06.2016 tarih 

ve 3030 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Uşak İli, Banaz İlçesi, Karaköse Köyünde yer alan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 18.03.2016 tarih ve 3121 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescillenen, Karakayalar Nekropolüne yönelik Banaz Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 

12.04.2016 tarih ve 1787 yevmiye no’lu yazısı ile Uşak Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğünün 

04.05.2016 tarih ve 49969645.168.01/1320 sayılı yazılarında, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 18.03.2016 tarih ve 3121 sayılı kararı eki listede 183 Ada, 37 Parselin 

ifraz işlemi gördüğünden oluşan yeni parsellerde şerh listesinin yeniden düzenlenmesi istemine 

ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.03.2016 tarih ve 3121 sayılı 

kararı eki şerh konulacak parseller listesi ve kadastral paftada gösterilen şeklinin iptaline;  ifraz 

işlemi sonrası yeniden düzenlenerek hazırlanan parsellere şerh listesi ve kadastral haritasının 

onaylanmasına, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.04/71 

Toplantı Tarihi ve No : 11.05.2016-149 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 11.05.2016-3257 KÜTAHYA 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Kökez Köyü, Kökez Höyük’ün 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi 

kapsamında I.(birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 49969645.168.01/1441 sayılı yazısı ve 

ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.10.2015 tarih ve 38092246-

165.02-64.04/71-1973 sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 13.10.2015 tarih ve 18031414-

045-208527 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi 14.10.2015 

tarih ve 44812147.202.99-24941 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 23.10.2015 tarih ve 51091705-611.99-692994 sayılı 

yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 26.10.2015 tarih ve 

19177542-309.99[640520001]201046 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge 

Müdürlüğünün 09.11.2015 tarih ve 86141515-611/219429 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi, İmar 

ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 20.11.2015 tarih ve 26163249-750-Otomatik15748 sayılı 

yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.01.2016 tarih ve 

38092246.165.02-64.04/71-53 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 23.03.2016 

tarih ve 62903469-170.03.01/E.679127, 19.04.2016 tarih ve 62903469-170.03.01/E.913586 

yazıları ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan Müdürlük evrakına 10.05.2016 tarih ve 2579 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Kökez Köyü, Kökez Höyük’ün I. (Birinci) derece arkeolojik sit 

olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

15.05.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli 

haritada gösterildiği şekliyle belirlenen Kökez Höyük’ün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak 

tescil edilmesine; alana ilişkin hazırlanan kararımız eki sit sınırlarını gösteren 1/25000 ölçekli 

harita, kadastral harita, tescil fişi ve parsellere şerh listesinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.01/115 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2016-153 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2016-3341 UŞAK 

Uşak İli, Banaz İlçesi, Hasanköy Köyü, Hasanköy Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) 

derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 18.03.2015 tarih ve 49969645.168.01/771 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.09.2015 tarih ve 2682 sayılı kararı ile Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 

09.06.2016 arih ve 3042 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Banaz İlçesi, Hasanköy Köyü, Hasanköy Yerleşimi ve Nekropolünün I. (Birinci) 

derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 29.09.2015 tarih ve 2682 sayılı kararı gereği Uşak Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tescile önerilen Hasanköy Yerleşimi ve Nekropolünün sit sınırlarının Uşak Müze 

Müdürlüğü ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları 

tarafından irdelenmesi sonucunda; Hasanköy Yerleşimi ve Nekropolünün I.(Birinci) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine yönelik hazırlanan kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile 

kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Hasanköy Yerleşimi ve Nekropolünün I. 

(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesi ve tescil 

fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli 

olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.04/78 

Toplantı Tarihi ve No : 11.05.2016-149 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 11.05.2016-3258 KÜTAHYA 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Salmanlar Köyü, Çayır Mevkii Arkeolojik Yerleşiminin 2863 

sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında I.(birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi 

istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.10.2015 tarih ve 

49969645.168.01/2634 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum 

görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 20.01.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.04/78-167 sayılı yazısı ve eki, istenen 

kurum görüşlerinin iletildiği Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nün 28.01.2016 tarih ve 18031414-401-22549 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim 

Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi 28.01.2016 tarih ve 44812147.202.99-2222 sayılı yazısı, Uşak 

Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 01.03.2016 tarih ve 52720483-250-E.1046 sayılı 

yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 22.02.2016 tarih ve 86141515-

611/40684 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge 

Müdürlüğünün 11.02.2016 tarih ve 51091705-611.99-92511 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi, 

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 04.03.2016 tarih ve 26163249-750-Otomatik2848 

sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2016 

tarih ve 20913469-101.29.02-E.410141 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.01.2016 tarih ve 38092246.165.02-64.04/78-200 sayılı 

yazısı, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 10.03.2016 tarih ve 62903469-170.03.01/E.573722, 

19.04.2015 tarih ve 62903469-170.03.01/E.912819 yazıları ile Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 10.05.2016 tarih 

ve 2577 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Salmanlar Köyü, Çayır Mevkii Arkeolojik Yerleşiminin I. 

(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 14.10.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız 

eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenen Çayır Mevkii Arkeolojik Yerleşiminin 

I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; alana ilişkin hazırlanan kararımız eki sit 

sınırlarını gösteren 1/25000 ölçekli harita, kadastral harita, tescil fişi ve parsellere şerh listesinin 

onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.04/92 

Toplantı Tarihi ve No : 11.05.2016-149 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 11.05.2016-3254 KÜTAHYA 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Kökez Köyü, Kökez Erenler Arkeolojik Yerleşiminin 2863 sayılı 

kanunun 7. Maddesi kapsamında I.(birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine 

ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 

49969645.168.01/1442 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum 

görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 15.09.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.04/92-1728 sayılı yazısı ve eki, istenen 

kurum görüşlerinin iletildiği Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nün 06.10.2015 tarih ve 18031414-045-203476 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 08.10.2015 tarih ve 

51091705-611.99-657151 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi 

07.10.2015 tarih ve 44812147.202.99-24306 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge 

Müdürlüğünün 13.10.2015 tarih ve 86141515-755.01/199033 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 13.10.2015 tarih ve 19177542-

309.99[640520001]-191854 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 

23.10.2015 tarih ve 52720483-250-E.5123 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 23.10.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-E.60150 sayılı 

yazısı ve ekleri, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 20.11.2015 tarih 

ve 26163249-750-Otomatik15747 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğünün 11.01.2016 tarih ve 38092246.165.02-64.04/92-52 sayılı yazısı, Uşak 

Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 23.03.2016 tarih ve 62903469-170.03.01/E.679246, 19.04.2015 

tarih ve 62903469-170.03.01/E.913756 yazıları ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 10.05.2016 tarih ve 2580 sayı ile 

kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Kökez Köyü, Kökez Erenler Arkeolojik Yerleşiminin I. (Birinci) 

derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 15.05.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 

ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenen Kökez Erenler Arkeolojik Yerleşiminin I. (Birinci) 

derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; alana ilişkin hazırlanan kararımız eki sit sınırlarını 

gösteren 1/25000 ölçekli harita, kadastral harita, tescil fişi ve parsellere şerh listesinin 

onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 43.01/35 

Toplantı Tarihi ve No : 17.03.2016-142 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.03.2016-3102 KÜTAHYA 

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Yalnızsaray Köyü, Aktaş-Üyük Mevkii, 782 parselde, 

mülkiyet sahibi Yusuf GÖNGÜR’e ait taşınmazda “250 adet Büyükbaş Hayvancılık” amaçlı yapı 

yapılması istemine ilişkin kurum görüşümüzün iletilmesinin istendiği ilgi (b) yazı ve ekleri gereği 

söz konusu alanın incelemesi sırasında Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 

10.12.1999 tarih ve 1024 sayılı kararı ile tescilli Yalnızsaray Höyüğünün sit sınırlarının 

Müdürlüğümüz arşivinde sayısal olmadığı tespit edildiğinden Yalnızsaray Höyüğünün sit 

sınırlarının sayısallaştırılması istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Uzmanlarınca hazırlanan 24.12.2015 tarihli rapor, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum 

görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 15.01.2016 tarih ve 38092246-165.02-43.01/147 sayılı yazısı ve eki, istenen 

kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi 

Başkanlığının 27.01.2016 tarih ve 44812147-202.99-2078 sayılı yazısı, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğünün 29.01.2016 tarih ve 30057506-430.03-23260 sayılı yazısı, Kütahya 

İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 03.02.2016 tarih ve 35867791-

175.E.1636 sayılı yazısı, Kütahya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 05.02.2016 tarih 

ve 28164726/045.01-E.581 sayılı yazısı, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 09.02.2016 

tarih ve 96709717-307.99[05]-25692 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğünün 15.02.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-E.405513 sayılı yazısı ve 

ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.01.2016 tarih ve 

38092246-165.02-43.01/35-161 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 

08.02.2016 tarih ve 65820641-120.10[120.10]/E.294877 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 

15.03.2016 tarih ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Yalnızsaray Köyünde yer alan, Eskişehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 10.12.1999 tarih ve 1024 sayılı kararı ile I.(Birinci) ve II.(İkinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Yalnızsaray Höyüğünün sit sınırlarının sayısallaştırılması 

istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

24.12.2015 tarihli raporu doğrultusunda hazırlanan ve Yalnızsaray Höyüğü I. (Birinci) Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını yeniden düzenleyen öneri 1/25000 ölçekli sit haritası, kadastro paftası, 

şerh konulacak parseller listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit 

sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 

 



12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 

 



12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 

 

 
 6380/1-1 



12 Temmuz 2016 – Sayı : 29768 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.04/96 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2016-153 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2016-3345 KÜTAHYA 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Akarca Köyü, Merayüzü Nekropolüne ait, şerh konulacak parseller 

listesinde oluşan maddi hatanın düzeltilmesi istemine ilişkin; Sivaslı Kaymakamlığı, Kadastro 

Biriminin 25.05.2016 tarihli telefon bildirimi, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 18.03.2016 tarih ve 3124 sayılı kararı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 09.06.2016 tarih ve 3029 sayı ile 

kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Akarca Köyünde yer alan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 18.03.2016 tarih ve 3121 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescillenen, Merayüzü Nekropolüne ait Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.05.2016 

tarihli telefon bildiriminde, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.03.2016 

tarih ve 3121 sayılı kararı eki listede 1304 parselin söz konusu şerh konulacak Merayüzü 

Nekropolüyle ilişkisinin bulunmadığı belirtildiğinden, sehven oluşan maddi hatanın 

düzeltilmesine; 1304 Parsel üzerindeki tescil şerhinin kaldırılmasına; alana ilişkin yeniden 

düzenlenen şerh konulacak parseller listesinin onaylanmasına, karar verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman

SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

— Avrupa Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

–– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Uludağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

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


