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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kültür, sanat ve turizmin gelişmesine katkıda

bulunan, söz konusu alanlarda eseri ve hizmeti bulunan ve sektöre doğrudan ve dolaylı olarak

başarılı hizmet veren kişi, topluluk, kurum, kuruluş, tesis ve işletmelere Kültür ve Turizm Ba-

kanlığınca verilecek ödüllerin miktarı ile verilme esas ve usullerini belirlemektir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm

Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını, 

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Başarı Ödülü: Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülünü,

ç) Değerlendirme Kurulu: Ödüllerin verilmesinde seçim çalışmaları ile karar verme iş-

lemini yapacak kurulları,

d) Müsteşar: Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarını,

e) Müsteşar Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısını,

f) Özel Ödül: Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Başarı Ödülleri

Ödüller

MADDE 4 – (l) Bakanlıkça verilecek ödüller şunlardır: 

a) Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri.

b) Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülleri.
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c) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek ulusal ve uluslararası çeşitli ödüller.

(2) Ödüllerin miktarı, her yıl Maliye Bakanlığı ile Bakanlıkça birlikte tespit edilir.

Özel Ödüllerin verileceği alanlar

MADDE 5 – (1) Bakanlıkça her yıl; 

a) Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik, fonetik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık,

arkeoloji, halkbilim, geleneksek Türk süsleme ve el sanatları, sinema, kütüphanecilik, müzecilik

gibi kültür ve sanat dallarında eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma, inceleme

alanlarındaki hizmet çalışmaları,

b) Türk kültür ve sanatını tanıtıcı örnek çalışmaları,

yapan ve T.C. vatandaşı olan yaşayan kişilere veya topluluk ya da kurum ve kuruluşlara

Özel Ödüller verilir.

(2) Bakanlıkça her yıl; 

a) Turizm imkan ve değerleri ile Türkiye imajının yurt içi ve yurt dışında tanıtımını ya-

pan, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi,

festival ve turizm çeşitlendirilmesi kapsamına giren yarışma, gösteri gibi benzeri çalışmaları,

b) Türk turizm değerlerinin gelişmesine veya tanıtılmasına katkıda bulunan araştırma,

inceleme, etkin hizmet veya örnek çalışmaları,

c) Çevre ve doğanın güzelleştirilmesine yardımcı olan altyapı dahil tüm hizmetleri,

ç) Çağdaş turizm anlayışının yerleşmesine ve turizm değerlerinin tanıtılmasına sebep

olan eğitim enformasyon ve turist rehberliği çalışmaları,

yapan kişilere, işletmelere, topluluk ya da kurum ve kuruluşlara ayrıca Türk turizmine

katkıda bulunan Bakanlıktan belgeli tesis ve işletmelere Özel Ödüller verilir.

(3) Bu çalışmalardan hangilerine ve hangi sayıda ödül verileceği Bakanlıkça belirlenir.

(4) Özel Ödüller; bu maddede belirtilen alanlarda ortaya koyduğu üstün nitelikteki ça-

lışmalardan dolayı Bakanlıkça bu Yönetmeliğe göre yapılacak değerlendirme sonucunda kar-

şılıksız verilir. Özel Ödüller daha önce ödül almış olanlara aynı dalda ikinci defa verilemez. 

(5) Özel Ödüllerle birlikte bir onur belgesi verilir ve bu belge Bakan tarafından imza-

lanır.

Ödül bütçesi

MADDE 6 – (1) Bakanlık tarafından verilecek Özel Ödüller, Başarı Ödülleri ile ulusal

ve uluslararası çeşitli ödüller için Bakanlık bütçesinden yeterli ödenek öngörülür.

(2) Ödüller, her bir ödül miktarı için ayrılan bütçe ödenekleri dikkate alınarak amacı

doğrultusunda kullandırılır.

Özel Ödüller Değerlendirme Kurulu 

MADDE 7 – (1) Bakanlıkça Özel Ödüller için ödül verilecek alanlara göre yeteri sayıda

en az yedi kişiden oluşan Değerlendirme Kurulları, yedekleriyle birlikte belirlenir.
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(2) Müsteşar, Değerlendirme Kurullarının tabii başkanı, Bakanın belirleyeceği bir Müs-

teşar Yardımcısı tabii üyesidir.

(3) Değerlendirme Kurulunda ödül verilecek alanla ilgili birimlerin genel müdür veya

başkanları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü yer alır. 

(4) Diğer üyeler ödül verilecek alanda tanınmış kişi veya kuruluş temsilcileri arasından

Bakan tarafından belirlenecek kişilerden oluşur.

Toplantı usulü

MADDE 8 – (1) Değerlendirme Kurulu, Bakanlığın uygun göreceği tarihte ve yerde

toplanır.

(2) Mazereti olan üyelerden Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve ilgili genel müdür veya

başkan yerine vekilleri, diğer üyeler yerine de yedekleri toplantıya katılır.

(3) Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katı-

lanların salt çoğunluğuyla alınır.

(4) Değerlendirme Kurulu, ödül verilecek alanla ilgili birimin ya da kurul üyelerinin

önereceği adaylar arasından ödül verilecekleri belirler ve Bakan onayına sunar ve kararlar Ba-

kanın onayı ile geçerlilik kazanır.

(5) Özel Ödülü kazanamayan adayların isimleri açıklanmaz.

Başarı Ödülleri

MADDE 9 – (1) Başarı Ödülleri, Bakanlıkça uygun görülen dallarda ve sayıda yarış-

malı ya da yarışmasız değerlendirme yolu ile karşılıksız verilir.

(2) Bakanlıkça verilecek her bir Başarı Ödülünün miktarı her yıl, o yıl için belirlenen

Özel Ödül miktarını geçmemek üzere Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça birlikte belirlenir.

(3) Başarı Ödülleri yarışmalı olduğu takdirde özel şartnameleri Bakanlıkça düzenlenir

ve açıklanır. Özel şartnamelerde, ödül konuları, tutarları, değerlendirme kuralları, müracaat

usul ve süreleri, tarafların karşılıklı hakları belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

(4) Yarışmalar için müracaat edenler bu Yönetmelik ve ilgili şartname hükümlerini ka-

bul etmiş sayılırlar.

(5) Özel  şartnameler yalnızca ait oldukları yıl için geçerlidir.

(6) Ödüllendirmenin yarışmasız değerlendirme yöntemi ile yapılması durumunda Ba-

kanlık birimleri, kurum ve kişiler ile Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından önerilecek aday-

lar arasından ödül verilecekler belirlenir.

(7) Ödülle birlikte bir başarı belgesi verilir.

Başarı Ödülleri Değerlendirme Kurulları

MADDE 10 – (1) Başarı Ödülleri Değerlendirme Kurulları aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) İlgili genel müdür veya yardımcısı.

b) Ödül verilecek alanda tanınmış kişiler arasından Müsteşar tarafından belirlenecek

yeteri sayıda üyeden oluşur.
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(2) Kurul özel şartnamelerde belirtilen ya da üyelere bildirilen tarihlerde üye tam sayı-

sının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Ulusal ve uluslararası çeşitli ödüller

MADDE 11 – (1) Bakanlıkça 5 inci maddede belirtilen alanlarda uygun görülen dal-

larda ve gerekli görülen sayıda, özendirmek ve desteklemek amacı ile ulusal ya da uluslararası

yarışmalar ve etkinlikler düzenlenebilir. Ayrıca özel günler, yıldönümleri, ulusal ve uluslararası

anma yılı ve günleri, çeşitli kültür, sanat şenlikleri nedeniyle de yarışmalar açılabilir.

(2) Yarışmaların düzenlenme biçimleri, ödül sayı ve tutarları ile Değerlendirme Kurul-

ları, Bakanlıkça her yarışma için hazırlanacak özel şartnamelerle belirlenir.

(3) Ancak, bu maddeye göre verilecek en büyük ödül tutarı o yıl için belirlenen Başarı

Ödül tutarını, yarışmalarda tüm derecelere verilen toplam ödül tutarı ise o yıl için belirlenen

Özel Ödül tutarının iki katını aşamaz. Ulusal ve uluslararası yarışmalarla verilecek Başarı Ödül-

lerine ilişkin ödül miktarı, bütçe imkânları da göz önünde bulundurularak Maliye Bakanlığı

ve Bakanlıkça birlikte belirlenir.

Ödüllerin ilanı 

MADDE 12 – (1) Ödüllerin sonuçları, Değerlendirme Kurullarının, belirlenen tarih-

lerde yapacakları değerlendirme ve karar toplantısında tespit edilir. Sonuçlar Bakanlıkça açık-

lanır.

(2) Bakanlık, ödül kazananları duyurmak için özel törenler düzenleyebileceği gibi, ödül

konusunun niteliğine göre, temsil, konser, sergi, toplantı, yayın ve benzeri araçlar kullanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sekretarya hizmetleri

MADDE 13 – (1) Ödüllerin şartname hazırlıkları ile sekretarya hizmetleri ödül verile-

cek alanla ilgili birim tarafından yerine getirilir. 

Telif hakları

MADDE 14 – (1) Ödül kazananların telif hakları saklıdır. Ancak Bakanlık, eseri satın

almada veya mali haklarını devralmada eser sahibi ile anlaşma sağlandığı takdirde öncelik hak-

kına sahiptir.

(2) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen yarışmalara katılan eserlere ilişkin

olarak 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda sayılan işleme, ço-

ğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarını ticari olmayan amaçlarla kullanma yetkisine

sahiptir.

(3) Ödüllerin açıklanması amacıyla yapılacak tanıtıcı nitelikteki gösteri, toplantı, sergi,

tören, konser, afiş, katalog ve diğer faaliyetlerden ödül sahipleri ve iştirakçiler hak isteyemez.
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Süre uzatımı

MADDE 15 – (1) Değerlendirme Kurulları özel şartnamelerde belirtilen görevlerini

herhangi bir sebeple, belirlenen tarih ve sürede tamamlayamazlarsa, Bakanlık süre uzatımına

gidebilir ve mazereti sebebiyle toplantıya katılamayan Değerlendirme Kurulu üyelerini değiş-

tirebilir.

Görev süresi

MADDE 16 – (1) Değerlendirme Kurulları üyelerinin görev süreleri, Değerlendirme

Kurulu toplantısı sonuçlanıncaya kadar sürer. Görev süresi biten üye başka bir yarışma ya da

ödül Değerlendirme Kuruluna yeniden seçilebilir.

(2) Değerlendirme Kurulları üyeleri, üyesi bulundukları kurul ile ilgili bir ödüle aday

gösterilemezler, yarışmaya giremezler. 

Başarıların desteklenmesi

MADDE 17 – (1) Bakanlık uygun gördüğü durumlarda yarışma düzenlemeksizin; kişi,

topluluk, kuruluş ya da sanat ve kültür dernekleri ile birliklerinin düzenlediği yarışma ve faali-

yetlerde plaket, başarı belgesi ve çeşitli armağanlar verebilir. Ayrıca, Bakanlık dışı kamu ku-

ruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin sanat faaliyetlerini de plaket, başarı belgesi ve çeşitli ar-

mağanlarla destekleyebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler 

MADDE 18 – (1) 21/3/1995 tarihli ve 22234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür

ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği ile 21/11/1992 tarihli ve 21412 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İŞ ANALİTİĞİ VE MÜŞTERİ İÇGÖRÜSÜ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Boğaziçi Üniversitesi İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-

lerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
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Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik; Boğaziçi Üniversitesi İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Boğaziçi Üniversitesi İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

d) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Disiplinlerarası bir araştırma ortamı oluşturarak niteliksel ve niceliksel araştırma

yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem araştırmalarının yaygınlaştırılmasına katkı

sağlamak,

b) Dünya ölçeğindeki güncel örnekleri gibi niteliksel ve niceliksel yöntemleri birlikte

kullanarak nitelikli insan gücü yetiştirilmesine ve yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine katkıda

bulunmak,

c) Ham veriden analiz ve aksiyona doğru giden tüm süreçte, verinin toplanması, bu-

lunduğu operasyonel ortamlardan çekilmesi, dönüştürülmesi ve açık ortamlardaki yapısal ol-

mayan verilerle birlikte analiz edilmesi, analiz sonuçlarından çeşitli içgörüler elde edilmesi ve

bu içgörüler neticesinde aksiyon alınabilecek iş stratejilerinin belirlenmesi ile ilgili çözümleri

entegre bir şekilde sağlamak,

ç) Sürekli evrilen müşteri davranışları dinamiklerini anlamak ve büyük veriden tahmine

dayalı öngörüler elde etmek,
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d) Endüstri ve Üniversite işbirliği sayesinde güncel akademik teorileri endüstriye taşı-

mak ve beraberinde güncel endüstri pratikleriyle akademik araştırmaları beslemek,

e) İşbirliğinde bulunduğu kurumların gerçek hayat problemlerine disiplinlerarası bir

yaklaşımla çözüm getirmeye odaklanmak ve yapılan bu uygulamaların akademik araştırmaya

dönüştürülmesini sağlamak, 

f) Alanındaki teorik ve ampirik çalışmaları ile Boğaziçi Üniversitesinin ülkemizde bu

alandaki boşluğu doldurmasına imkan sağlamak ve Üniversite-endüstri işbirliğini kolaylaştır-

mak, 

g) Alanında öncü bir araştırma merkezi olarak Boğaziçi Üniversitesinin uluslararası

saygınlığına katkıda bulunmak,

ğ) İşbirlikleri çerçevesinde geliştireceği projeler ile Boğaziçi Üniversitesinin bu alan-

lardaki akademik üretkenliğine katkıda bulunmak,

h) Üniversitenin bu alanda uluslararası referans olacak uygulama ve araştırma adresle-

rinden biri haline gelmesine katkıda bulunmak,

ı) Yeni yöntem, algoritma ve teknolojilerin kurumların iş süreçlerinde kullanılması ile

verimlilik artışına imkan sağlamak,

i) Diğer araştırma merkezleri ile işbirliği içerisinde Ar-Ge ve inovasyona dayalı özgün

yerli teknolojiler ve yüksek katma değerli ürünler geliştirmek,

j) Üretilen akademik çalışmalar ışığında mevzuat hazırlayıcı ve düzenleyici kurumlara

politika tavsiyelerinde bulunmak,

k) Akademik kurumlar ile diğer kamu, özel sektör kuruluşları arasında iş analitiği ve

karma yöntem araştırmaları konularında etkili fikir alışverişi ve işbirliğinin inşasını ve gelişi-

mini sağlamak,

l) İş analitiği teknolojilerinin etkin kullanımını desteklemek ve yaygınlaştırmak için

danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

m) Konusunda lider yabancı üniversitelerde hâlihazırda bulunan benzer merkezlerle iş-

birliğine giderek araştırma ve eğitim alanındaki çalışmalarını uluslararası boyuta taşımak,

n) Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerin gerçek iş problemleri üze-

rinde çalışmalarına imkan sağlayarak uygulamalı araştırma üretilmesine ve öğrencilerin iş ha-

yatına hazır hale gelmelerine katkıda bulunmak,

o) Bilimsel dergilerde ve yayın organlarında uluslararası standartlara uygun yayınlar

yaparak alana katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) İş analitiği ve müşteri içgörüsü alanında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yap-

mak,
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b) İşletme, ekonomi, mühendislik bilimleri, psikoloji gibi farklı disiplinleri buluşturarak

ortak çalışmalar yapmak,

c) Karma yöntem araştırmaları ile yenilikçi iş analitiği çözümleri ve teknolojileri ge-

liştirmek,

ç) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek,

d) Yapılan çalışmaların bilinirliğini artırmak üzere yayın ve çeviri çalışmaları, bilimsel

toplantı, kongre, çalıştay ve konferanslar yapmak,

e) İlgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık desteğinde bulunmak,

f) Üniversite yönetimince verilen veya yapılan ortaklıklardan doğabilecek diğer görev-

leri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yö-

netim Kurulunun önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir.

Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak

yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ara-

sından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile gö-

revlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi

başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; toplantıların günde-

mini hazırlamak ve başkanlık etmek.
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Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile en az üçü kadrolu Üniversite öğretim

üyeleri arasından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört kişi olmak

üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla top-

lanır ve kararları oy çokluğuyla alır.

(3) Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur,

ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar

almak,

b) Danışma Kurulu üyelerinin başvurularını görüşüp karar almak,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini

vermek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Araştırma, yayım ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak,

d) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak,

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak,

f) Araştırma, eğitim ve Merkez faaliyetlerini yürütmek ve düzenlemek için çalışma

grupları oluşturmak,

g) Bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek,

ğ) Yönetim Kurulu üyesi olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür adayını seç-

mek ve Rektöre önermek,

h) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını Rektörlüğe sunmak üzere

değerlendirmek ve onaylamak,

ı) Yönetim Kurulu tutanaklarının bir nüshasını Rektörlüğe göndermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Merkezin

faaliyet alanlarındaki çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Üniversite öğretim ele-

manları ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcileriyle birlikte bağımsız araş-

tırmacılardan teşekkül toplam on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi

üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü tak-

dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna

önerilerde bulunmak,
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b) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi ve deneyim aktarmak ve öneri-

lerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirile-

cek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

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

—— • ——
Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

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

tim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetimine, 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 (SEM): Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
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b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere önlisans, lisans

ve lisansüstü programları dışında verilecek tüm eğitim programları, ulusal ve uluslararası alan-

larda her türlü belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalış-

taylar, alan araştırmaları, sınav organizasyonları ve personel belgelendirme, her türlü eserlerin

yayını, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartları ve yeterliliklerini geliştirmeye yönelik

çalışmaları düzenlemek, Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini

geliştirmesini desteklemek ve işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında üniversite ile kamu ve özel

sektör kuruluşları için gerekli eğitim, sağlık, güvenlik ve koordinasyon faaliyetlerini destekle-

mektir.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel bilgiyi yetişkinler ve kurumlarla paylaşarak, kuramsal bilgiyi uygulama ile

bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal so-

runların çözümüne katkıda bulunmak.

b) Üniversite, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları

alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, sertifika ve eğitim programları, kurslar, seminerler,

konferanslar, sempozyumlar, çalıştaylar, kongreler, alan araştırmaları, bilimsel ve sosyal et-

kinlikler planlamak, düzenlemek veya düzenletmek, belgelendirmek, gerektiğinde bu kursları

uzaktan eğitim biçiminde vermek ve bu faaliyetleri desteklemek.

c) Üniversitenin uygun gördüğü konularda, ilgili birimlerin düzenleyecekleri bilimsel,

eğitsel ve sosyal çalışmanın organizasyonu ve yürütülmesi görevlerini yerine getirmek.

ç) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak,

eğitim programları veya danışmanlık hizmeti sunmak veya sunulmasına aracılık etmek.

d) Hayat boyu öğrenme çerçevesinde eğitim programlarını her türlü yöntemle düzen-

lemek.
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e) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazır-

lamak ya da hazırlatmak, ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına gir-

mek.

f) Farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler veya eğitim, danışmanlık ve benzeri birimleri

açmak veya açtırmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin birimleri ile Merkezin amaçlarına uygun iş-

birliği yapmak.

ğ) Gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık hizmeti almak.

h) İnternet veya karma eğitim yoluyla her yaş ve gruplara yönelik elektronik eğitim

programları sunmak.

ı) İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında üniversitenin birimleri ile kamu ve özel sektör

kurumları/kuruluşları/işletmeleri için gerekli eğitim, organizasyon ve koordinasyon faaliyet-

lerini gerçekleştirmek.

i) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri he-

kimliği ve iş güvenliği uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri her tür yön-

temle düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak,

danışmanlık yapmak.

j) Meslek elemanı yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya eğitim hizmeti sunmak.

k) Ulusal ve uluslararası kurs veya sertifikasyon eğitimlerini düzenlemek, sınavlar yap-

mak, belge, sertifika veya katılım belgesi vermek.

l) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme eğitimleri düzenlemek, sınavlar yap-

mak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

m) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından esasları belirlenen TS EN ISO/IEC

17024 uluslararası ilgili standartlarına dayanan ve TÜRKAK tarafından öngörülen akreditasyon

gerekliliklerini yerine getirmek.

n) ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen akreditasyon

gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak

ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar

yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

o) Ulusal ve uluslararası her türlü eserlerin süreli-süresiz basım ve yayınını her türlü

yöntem ile yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ö) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve be-

den sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak prog-

ramlar geliştirmek.

p) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek stan-

dartları ve mesleki yeterlilikler geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
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r) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna sü-

recine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak ger-

çekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri ta-

nımak.

s) Ulusal ve uluslararası sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine

aracılık yapmak.

ş) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık

ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak veya onlar adına eğitim, proje, danış-

manlık, sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri her türlü bilimsel ve sosyal organizasyonu

gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek.

t) Yeni bilimsel ve teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek bu yönde Merkezin üret-

tiği/ürettirdiği yeniliklerin patent ve benzeri haklarını tescil ettirmek ve gerektiğinde talep eden

kişi, işletme, kurum ve kuruluşlara ücret karşılığı veya ücretsiz olarak kullandırmak.

u) Merkezin tüm faaliyetlerinin duyurulması amacıyla gerekli tanıtım işlemlerini yap-

mak veya yaptırmak.

ü) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, yaşam boyu eğitim ile

ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve kongreler düzenlenmesini des-

teklemek ve katkıda bulunmak; öğrencilerin yaşam boyu eğitimle ilgili konulara yönelmesini,

tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak.

v) Personel belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu doğrultuda personel belge-

lendirme birimi oluşturmak.

y) ISO standartları çerçevesinde kalite eğitim ve belgelendirme faaliyetlerinde bulun-

mak.

z) Merkezin faaliyetleri ile ilgili gerektiğinde birimler oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren  Müdür yeniden görevlendirilebilir.  Mü-

dür dört aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün  yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görev-

lendirme yapar. Gerekli görülen hallerde Müdür süresi sona ermeden de görevden alınabilir.
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(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezde görevlendirilmiş

öğretim elemanlarından en fazla dört müdür yardımcısı görevlendirebilir.

(3) Müdürünün  katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılıp

başkanlık eder ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Süresi sona eren müdür yar-

dımcısı yeniden görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan sü-

reyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yar-

dımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak

ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe

sunmak.

f) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni birimler kurmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Merkez adına; taraflarla görüşmeler yap-

mak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler

yapmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezde görev-

lendirilmiş üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektörce gö-

revlendirilir. Yönetim Kurulu en fazla dokuz üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden

görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da altı aydan daha fazla üniversite dışında gö-

revlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Mü-

dürün görevi sona erdiğinde yönetim kurulu üyelerinin de görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ve Müdürün başkanlığında en az üç ayda

bir toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde, Müdürün kul-

landığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim kurulunun toplantı nisabı kurul üye

tamsayısının yarıdan fazlasıdır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Senato kararlarının uygulanmasında Müdüre yardım etmek.

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yönetimi ile ilgili Müdürün getireceği konularda karar almak.
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ç) Merkeze bağlı birimlerin yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları ince-

leyerek kesin karara bağlamak.

d) Bu Yönetmelik ile verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez Koordinasyon Grupları

MADDE 12 – (1) Müdür, sürekli eğitim ile ilgili bir faaliyeti gerçekleştirmek veya bu

eğitim faaliyetini yürütmek üzere Üniversitenin ilgili birimlerindeki öğretim elemanlarından

bir Koordinasyon Grubu oluşturabilir. Koordinasyon Grubu, Müdür veya görevlendireceği kişi

başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

Yardımcılarından birine ya da Merkez Müdürüne devredebilir.

Malî konular

MADDE 14 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, 2/2/2000 tarihli

ve 23952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye

İşletmesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Personel ihtiyacı

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

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

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

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 17/8/2005 tarihli ve 25909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sü-

leyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden önce başlamış Süleyman

Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri Sü-

leyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) tarafından

yürütülmeye devam eder.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil)

Otoyolu Projesi

GENELGE

2016/20

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                             24 Ağustos 2016 – Sayı : 29811



24 Ağustos 2016 – Sayı : 29811                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



KURUL KARARLARI
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

KAPSAMINDA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE TASFİYELİK  
HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 3,50-TL, en çok 427,65-TL olan, 31.08.2016 günü saat 
16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı en az 0,35-TL, en çok 42,76-TL olan, cinsi, 
miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki 
listede gösterilen Dinamo, Cep Telefonu, Cep Telefon Şarj Cihazı, Cep Telefon Bataryası, Cep 
Telefon Kulaklığı, Sigara Sarma Makinası, Tabaka, Motor Parçası, USB Aparatı, MP3 Player, 
Tıraş Makinası, Jilet ve çeşitli sayılarda muhtelif eşya cinsi 89 Grup eşya açık artırma suretiyle 
Hançerli Mah. Sahilyolu Cad. No: 37 İlkadım/SAMSUN adresindeki ihale salonunda 01.09.2016 
tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında 
ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(362)(445 00 68) numaralı telefondan 
ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 7635/1-1 
—— • —— 

HAYVAN TAŞIMA AMAÇLI ARAÇ KİRALANACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüzce Bandırma ve Mersin Limanlarından önce Karacabey ve 

Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüklerine sonra 35 ilin Gıda Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine 
toplam 23.100 baş canlı hayvan nakliyesi hizmeti yaptırılacaktır.  

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL 
karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 
olmamak üzere geçici teminat verecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 02.09.2016 Cuma günü saat 15.00’a 
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 
yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
Adres: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0 312) 417 78 39 7690/1-1 
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8 KALEM SU BORUSU VE BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR 
EÜAŞ Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri 

İşletme Müdürlüğünden:  
Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1 - Teşekkülün; 
a) Adres  : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 
c) Elektronik Posta Adresi  : ael@euas.gov.tr. 
2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği ve Türü Miktarı 
İhale 

Kayıt No Dosya No 
Şartname 

Bedeli 
İhale 
Tarihi 

1 
8 Kalem Su Borusu 

ve Bağlantı 
Elemanı Alımı 

8 Kalem 2016-326948 
TER-AEL- 
2016-0132 

150,00-
TL 

22/09/2016 

b) Teslim yeri  : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 
c) Teslim Tarihi  : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise 

istekliler belirtecektir 
d) İhale usulü  : Açık İhale Usulü. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer  : AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu. 
b) Tarihi ve Saati  : 22.09.2016, Saat: 14:00 
c) İhale Dokümanlarının  
    Görülmesi ve Temini : AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü 
4.1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 
olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 
bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 
yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 
dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80 ) 
Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek 
Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 
Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.) 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel 
Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 7602/1-1 
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15 KALEM MUHTELİF MİKTAR DOLAPTAN OLUŞAN 

KOMPAKT ARŞİV SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek 

Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü ihtiyacı 15 Kalem Muhtelif Miktar 

Dolaptan Oluşan Kompakt Arşiv Sistemleri, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06/09/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

6 - 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. 7693/1-1 
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1 ADET ARŞİV SİSTEMİ İÇİN DİSK KAPASİTESİ ARTIRIM İŞİ VE 

1 ADET ARŞİV SİSTEMİ YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı 1 adet arşiv 

sistemi için disk kapasitesi artırım işi ve 1 adet arşiv sistemi yazılımının kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnameye ve EMC markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.- 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, idari şartname, 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, 31.08.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

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. 

 7694/1-1 
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GELİŞMİŞ SALDIRI TESPİT SİSTEMİ (APT SİSTEMİ) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı Gelişmiş 

Saldırı Tespit Sistemi (APT Sistemi) teknik şartnamesine ve yazılımların ise Trend Micro 

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 (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 markası, teknik şartnamesi, 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, 02/09/2016 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 15.00’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 ve 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 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. 

 7695/1-1 
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YENİ NESİL GÜVENLİK DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı İhtiyacı Yeni Nesil Güvenlik 

Donanımlarının teknik şartnamesine, malzeme listesine ve Fortigate, Fortianalizer ve Extreme 

Networks 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, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi, ihale ek şartlar listesinin ve 

marka/modelinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01/09/2016 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 14.30’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine, malzeme listesine ve Fortigate, Fortianalizer ve 

Extreme Networks markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari 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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426.000 ADET DİŞ MACUNU (100 ML.) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı 

(Gölcük/Kocaeli) ihtiyacı “426.000 adet diş macunu (100 ml.)”, ihtiyaç sahibi Kurumca tespit 

edilen ve eki listede ayrıntısı yer alan markalardan biri olmak üzere, ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, bu nedenle Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, 130.- TL şartname bedelini, Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 02.09.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin markası, modeli teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

6 - 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. 7686/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

01 Temmuz 2016 tarih ve 29759 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan DB.G.15-02 

referanslı ihale ilanımızın 7. maddesinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu 

madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

7. Teklifler, aşağıda belirtilen adrese 12.10.2016 tarihinde veya öncesinde teslim 

edilmelidir. Elektronik Teklif kabul edilmeyecektir. Geç gelen teklifler reddedilecektir. Teklifler, 

kamuya açık şekilde, isteklilerin temsilcileri ve bulunmak isteyen kişiler huzurunda aşağıda 

belirtilen adreste tarihte açılacaktır: 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Adres : Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin Kat; 

  Yargı ve İhale Komisyonu Odası 

  Çankaya/ANKARA 

Posta Kodu : 06100 

Ülke : TÜRKİYE 

Tarih : 12.10.2016 

Saat : 14.00 Türkiye Yerel Saati 7692/1/1-1 

————— 
AMENDMENT NOTICE 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) 

Seventh item of IFB No:DB.G15-02 appeared in the Official Gazetes; 

Issue No: 29759 on July 01, 2016 and is updated as follows. 

7. Bids must be delivered to the address below on or before October 12, 2016. Electronic 

bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the 

presence of the bidders’ designated representatives and anyone who choose to attend at the 

address below: 

General Directorate of Turkish Electricity Transmission Corporation 

(TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 

Adress : Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Base Floor (Zemin Kat); 

  Room of Adjudication and Procurement Commission 

  Çankaya/ANKARA 

Zip Code : 06100 

Country : TURKEY 

Date : October 12, 2016 

Time : 2.00 p.m. Turkey Local Time 

 7692/2/1-1 



24 Ağustos 2016 – Sayı : 29811 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüz Komatsu Kamyonlarda kullanılmak üzere (11 Kalem) yedek 

parça alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/339216 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 

  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı 

ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 286 416 20 01    Faks: 0 286 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet Adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İşletme Müdürlüğümüzde çalışmakta olan Komatsu 

kamyon yedekleri (11 kalem) 

b) Teslim Yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı Yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve Saati : 09/09/2016 Cuma saat 15:00 

d) Dosya No : 102-KÇLİ/2016-0509 

4 - İhaleye ait dokümanlar; 

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

“Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 

Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı 

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

zorunludur. 

5 - Teklifler 09/09/2016 Cuma günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 

idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 7709/1-1 
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MUHTELİF TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 -  İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Selmani İpek Caddesi, (448 ada 

82 parsel 15 ve 16 nolu bağımsız bölüm birleştirilmiştir.) Demircioğlu İşhanı adresinde kayıtlı 1. 
kat 108 nolu büro nitelikli taşınmazın satışı 29 Eylül 2016 Perşembe günü saat: 15.00’da kapalı 
teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Acıbadem Mahallesi, Şemibey Sokak (466 ada 54 parsel 
8 nolu mesken) Kardeşler Apt. No: 15/8 adresinde kayıtlı mesken nitelikli taşınmazın satışı  
29 Eylül 2016 Perşembe günü saat: 16.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

3 - İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Sinanpaşa Mahallesi, Köyiçi Meydan Sokak, Şelale Apt. 
No: 3/13 (306 ada 9 parsel 13 bağımsız) nolu mesken nitelikli taşınmazın satışı 30 Eylül 2016 
Cuma günü saat: 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

4 - İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi, 56 ada 35 
parselde kayıtlı Oğuzhan İşhanı No: 29 Kat: 1 (bağımsız bölüm 2 ve 3 nolu bürolar 
birleştirilmiştir.) adresinde bulunan 2 adet büro nitelikli taşınmazın satışı 30 Eylül 2016 Cuma 
günü saat: 12.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

5 - İhalelerin tamamı, THK Sarıyer Şube Başkanlığında (Merkez Mahallesi, Şehit Mithat 
Yılmaz Caddesi No: 26/2 Sarıyer/İSTANBUL) yapılacaktır. 

6 - İstekliler şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün 
ve saatlerine kadar THK Sarıyer Şube Başkanlığına teslim edeceklerdir. 

7 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 
Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Sarıyer Şube 
Başkanlığından temin edebilirler. 

8 - Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup, 1 (bir) adet şartname bedeli 100,00.-
TL’dir.  

9 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı  (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 
 THK Sarıyer Şube Başkanlığı (0 212) 242 37 10 7687/1-1 

————— 
BİNA NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Konya İli, Akşehir İlçesi, 
Selçuk Mahallesi, 24 Ağustos Bulvarı No: 26 adresindeki 910 ada, 276 parsel nolu arsa üzerinde 
inşa edilmiş bina nitelikli taşınmazın satışı 26 Eylül 2016 Pazartesi günü saat: 14.00’da kapalı 
teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar THK Akşehir Şube Başkanlığı’na (Selçuk Mahallesi, 24 Ağustos Bulvarı No: 26 
Akşehir/KONYA) vereceklerdir.  

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 
veya THK Akşehir Şube Başkanlığı’ndan (Selçuk Mahallesi, 24 Ağustos Bulvarı No: 26 
Akşehir/KONYA) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı  (0 312) 303 73 78 - 80 - 70 
 THK Akşehir Şube Başkanlığı  (0 332) 813 64 81 7688/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya dönemi süresince Kristal Şeker Ambalajlama 

Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları 
yönetmeliği esasları dahilin de Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.  

İhale kayıt numarası : 2016/333245 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Van-Ağrı Bulv. 390 L/3 Sahilkent Mah. 65400 

Erciş/VAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05 
c) Elektronik posta adresi : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2016/2017 Kampanyasında üretilecek 

27.000 ton ±%20 toleranslı 90 gün boyunca   
3 (üç) vardiyada Toplam 16 kişi olarak Kristal 
Şekerin Ambalajlama Ünitesinde 50 Kg.lık 
torbalara konulup, ağzının dikilerek Şeker 
Ambarına verilmesi işi. 

b) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi 
c) İşin süresi : 2016/2017 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 

90 (Doksan) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 02.09.2016 Cuma günü, Saat: 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
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, 

b) 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, 
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c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 
Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 
makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

4.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.2. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1. nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 
bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İstenmiyor. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 
fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu ve Özel sektörde torba ambalajlama, ambalaj ve 

paketleme veya personel çalıştırmaya dayalı hizmet işi kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 

teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 
13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
14 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 7691/1-1 
—— • —— 

SÜRE UZATIM İLANI 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

YATIRIMCILARA DUYURU 
Sümer Holding A.Ş.ye ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay Mahallesi, Atatürk Bulvarı 

No: 70 Kızılay/Ankara adresindeki (Tapunun Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay Mahallesi, 1162 ada, 
40 parseldeki 820/4000 arsa paylı zemin kat 1 no’lu 467 m2 lik) “Depolu Mağaza”nın 4046 sayılı 
Kanun hükümleri çerçevesinde “Varlık Satışı” yöntemi uygulanmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile 
özelleştirilebilmesi için 23/7/2016 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış ve son teklif verme 
tarihi 01/9/2016 olarak ilan edilmiştir. 

Söz konusu depolu mağazanın ihalesine son teklif verme tarihi 06/10/2016 Perşembe 
günü saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır. 

Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, uzatılarak 
yeniden belirlenmiş olan son teklif verme tarihi olan 06/10/2016 Perşembe günü saat 17:00’ye 
kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden 
sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

T.C. BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: 312 / 585 80 00 / 8457-8471    Faks: 312 / 585 83 54 

www.oib.gov.tr 
 7713/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK HAVA KAPISI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ 
KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 
ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0.372. 252 40 00 (70 hat)  Fax:0.372. 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu işin nev’i 
a) Niteliği, türü ve miktarı : HAVA KAPISI, 1 kalem (2 takım) 
b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: Karadon Taşkömürü İşletme 

Müessesesi iş yeri sahası. 
  Yabancı Yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen 

teslim limanı 
c) Teslim tarihi  : 180 takvim günü. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati :  21/09/2016 Çarşamba saat 15:00 
c) Dosya No : 920 - TTK/1507 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

elektrik teçhizatlarına ait grup I ATEX sertifikası ve sistemde kullanılacak plastik hava 
hortumlarının antistatik özellikte olduğuna dair sertifika. 

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi,  

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,  

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur.  
5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 20,00 TL karşılığı temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 21/09/2016 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No. 2 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7657/1-1 
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DİZEL JENERATÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Dizel jeneratör alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2016/326861 
Dosya no : 1627482 
1 - İDARENİN: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2   

67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks: 0.372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi: 
2 - İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Dizel jeneratör (2 adet) 
b) Teslim yeri : Genel Müdürlük binası ilgili iş yeri sahası (Tip1) 

Zonguldak TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
ilgili iş sahası. (Tip-2 - Amasra-Bartın) 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 75 takvim günüdür. 
3 - İHALENİN: 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 20.09.2016 Salı günü saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1 - Yetkili servis ve satıcı belgesi  
42.2 - TSE uygunluk belgesi 
4.2.3 - Hizmet yeterlik belgesi 
4.2.4 - Teknik şartname cevapları  
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koşuluyla en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 20.09.2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 7661/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı kiralama 
modeli çerçevesinde uzun süreli kiralama ihalesi yapılacaktır. 

İl : KONYA 
İLÇESİ : KARATAY 
MAHALLESİ : HASANDEDEMESCİT 
CADDESİ : FETİH 
PAFTA : 19-İ-IV 
ADA NO : 23797 
PARSEL NO : 3 
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.449,54 m2 
İHALE USULÜ : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği 

kapalı teklif (bu teklifte) Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
29.07.2016 gün ve 16109 sayılı yazısında belirtilen hususlar 
aynen muhafaza edilecektir. 

MUHAMMEN BEDELİ : 3.383.350,00. TL. (Üç Milyon Üç Yüz Seksen Üç Bin Üç 
Yüz Yüz Elli Türk Lirası) olup, bu bedel inşaat maliyet 
bedelidir. 

GEÇİCİ TEMİNAT : 101.501,00-TL (Yüz Bir Bin Beş Yüz Bir Lira) olup, bu 
bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir. 

İHALE GÜNÜ VE SAATİ : 09.09.2016 - Cuma günü saat: 10.00 
A. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

29.07.2016 gün ve 32808994.160.07.0223693-16109 sayılı yazısı ve Konya Vakıflar Bölge 
Müdürlüğünün 17.08.2016 tarih ve 96725240-160.07.03/2381 sayılı onay belgesine istinaden; 
Konya İli, Karatay İlçesi, Hasandedemescit Mahallesi’nde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 
adına kayıtlı taşınmazın; 

1 - İşin süresinin sözleşme tarihi itibariyle başlaması, 
2 - İlk 36 (otuzaltı) ay içerisinde; 
a) Araziye ait plankote çıkarılması ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terk 

edilecek alan olması halinde bedelsiz terk ya da 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde 
uygulaması ile ilgili işlemlerin yüklenici tarafından yapılması, 

b) Yapılacak olan tesise ait mimarı, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama 
projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşların onayı alınmasına 
müteakip inşaat ruhsatının alınması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının 
İdaremize teslim edilmesi, inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile 
tamamlanmış olarak işletme ruhsatının alınması ve işletmeye açılması, tamamlanan bina için cins 
değişikliğinin yapılması, aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm 
imalatın İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan teminatlarla kiraların gelir kaydedilmesi, 
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3 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 36 (otuzaltı) ay aylık 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) 

ve bu kiraların, yıllık olarak def’aten ödenmesi, 37. aydan itibaren yani 4. yılın başından itibaren 

sözleşme imzalandığı tarihten itibaren her yıl için Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ilave edilmesi 

şartıyla aylık 20.000,00 (Yirmi Bin Türk Lirası) TL kira bedeline ihaledeki artış miktarının 

alınması müteakip aylar için bu bedele Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayımlanan ÜFE (On iki 

aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak belirlenecek bedel üzerinden 396. 

Ayın (33. Yıl) sonuna kadar aylık kira alınması, 

4 - Yasal düzenlemelerden ya da arazi kullanımından kaynaklanan zorunlu sebeplerle 

kapalı inşaat alanında artış olması durumunda, ihalede oluşacak aylık kira miktarının ihalede 

oluşan değer üzerinden aynı oranda arttırılması, 

5 - Her türlü masrafın ve finansmanının yüklenicisince karşılanması, 

6 - Sözleşme süresi sonunda (33. yılın sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir 

şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde İdaremize teslim 

edilmesi veya kiralamaya devam etme durumunda; günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek 

kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi, 

7 - 6098 sayılı Kanuna ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan 

taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat 

ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş 

sayılması, 

8 - Taşınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek başka amaçlar için kullanılmaması, 

9 - Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine, haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin 

konulmaması şartıyla yapım karşılığı kiralama modeli çerçevesinde (396 ay) 33 yıllığına kira 

ihalesine çıkarılmasına, 

B. İhaleye iştirak edecek istekliler; 

1 - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 

1. Vakıf İşhanı No: 33 Kat: 3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

2 - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde 09.30-12.00 ile 14.00-17.00 

saatleri arasında, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin; İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. Maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün 

ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) İç zarf, (Şartnamenin 6-I maddesine göre hazırlanacaktır) 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 24 Ağustos 2016 – Sayı : 29811 

 

b) Gerçek Kişilerin yerleşim yeri belgesi vermesi. 2016 yılında alınmış; (Şirketlerde bu 

belge aranmaz.) 

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. 

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

e) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. 

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2016 yılı 

tasdikli) 

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için Şartname ekindeki örneğe uygun Noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesini vermesi. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi (2016 yılında alınmış) 

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (2016 

yılında alınmış) 

j) Muhammen bedelin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisi olduğuna dair mali durum belgesi (Banka Genel Müdürlük teyit yazılı) (İhale tarihinden 

önceki üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekir.) 

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Konya Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünden alınmış yer gördü belgesi. 

l) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi-süresiz) geçici teminat mektubu veya Bölge 

Müdürlüğümüzün Vakıflar Bankası Merkez Şubesi nezdinde ki TR 570 0015 00158 007 295 184 

422 numaralı hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 101.501,00-TL (Yüz Bir 

Bin Beş Yüz Bir Lira) tutarındaki geçici teminat banka dekontu, 

m) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, h, i, j) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

n) Şartnamedeki EK-8 örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi; 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 09.09.2016 tarih ve 

saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

1 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

2 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında 

defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 7665/1-1 
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18 KALEM YÜKSEK SAFLIKTA GAZ ALIMI YAPILACAKTIR 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 18 Kalem Yüksek Saflıkta Gaz Alımı 4734 

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

İhale kayıt numarası* : 2016/335476 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1    06800 

Çankaya / ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 210 35 86 - Fax: 210 35 91 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 18 Kalem Yüksek Saflıkta Gaz Alımı 
 : 1 - Silane 5.0 (%99,999 safiyet) (ithal) 50 lt. çelik 

tüpte 100 bar 14 kg, çerik DISS Pneumatic 632        
3 Adet 

 : 2 - Borontrichloride 5.0 (%99,999 safiyet) (ithal) 50 lt. 
çelik tüpte 1,6 bar 50 kg içerik DISS Pneumatic   
2 Adet 

 : 3 - Nitrogentrifluoride 4.5 (%99,995 safiyet) (ithal) 
50 lt. çelik tüpte 97 bar 22,7 kg içerik valf DIN 477 
no.8 2 Adet 

 : 4 - Ammonia 5.0 (%99,999 safiyet (ithal) 50 lt. çelik 
tüpte 8,59 bar 26,5 kg içerik valf DIN 477 no. 6         
3 Adet 

 : 5 - Nitrousoxide 5.0 (%99,999 safiyet) (ithal) 50 lt. 
çelik tüpte 50,8 bar 37 kg içerik valf DIN 477 no. 11 
2 Adet 

 : 6 - Chlorine 5.0 (%99,999 safiyet) (ithal) 50 lt. çelik 
tüpte 6,88 bar 60 kg içerik valf DIN 477 no. 8 1 Adet 

 : 7 - Tetrafluoromethane (R14) 5.0 (99,999 safiyet) 
(ithal) 50 lt. çelik tüpte 110 bar 36 kg içerik valf 
DIN 477 no. 6  1 Adet 

 : 8 - Sulfurhexafluoride 4.3 (%99,993 safiyet) 50 lt. 
çelik tüpte 21 bar 40 kg içerik  1 Adet 

 : 9 - %5 H2/Balans N2 lt. size tüpte 200 bar 9,31 m3 
içerik DIN no.1 12 ay raf ömrü standart analiz 
sertifikası 2% analitik 5% imalat tolerans 5 Adet 

 : 10 - Phosphine 2% Balance H2 (ithal) 40 lt.alu. 
cylinder, filling pressure 150 bar, content: 6,5 m3 
BT:+/-5%, AT: +/- 2% shelf life 12 months, valve 
DIN 1 W21.8x 1/14” LH. Pneumatic valve 2 Adet 
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 : 11 - Silane 10% Balance Hydrogen (ithal) 50 lt. 
çelik tüpte 150 bar 7,5 m3 içerik 12 ay raf ömrü 
standart analiz sertifikası 10% imalat 5% analitik 
tolerans DIN 1 W 21.8 x 1/14” LH. Pneumatıc valve 
1 Adet 

 : 12 - B2H6 2% Balance Hydrogen (ithal) 40 lt. alu. 
Tüpte 150 bar 6 m3 içerik 12 ay raf ömrü standart 
analiz sertifikası 3% imalat 2% analitik tolerans DIN 
1 W 21.8 x 1/14” LH. Pneumatıc valve 2 Adet  

 : 13 - 30L Y.S 5.0 Argon (%99,999) 50 lt. hacim 230 
Bar basınç 12.06 m3 içerik  4 Adet 

 : 14 - 92K Y.S Hidrojen 5.5 (%99,9995) 200 bar 
basınç, 8,35 m3 içerik 5 Adet 

 : 15 - 430L Ulsi Oksijen 5.0 (99.999)50 lt. hacim 200 
bar basınç 10.0 m3 içerik 6 Adet 

 : 16 - 20L Y.S Azot 5.0 (%99.999) 230 bar basınç 
10,50 m3 içerik 3 Adet 

 : 17 - 410L Y.S Helyum 5.0 (%99.999) 210 bar 
basınç 9,10 m3 içerik 2 Adet 

 : 18 - C4F8 4.8 Octafluorocyclobutane (%99.998 
safiyet) (ithal) 50 lt. çelik tüpte 2,7 basınç 50 kg 
içerik valf DIN 477 no. 6  1 Adet 

b) Teslim yeri : GÜNAM Merkezi  
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 126 gün 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma 

Komisyon Odası  
b) Tarihi ve saati : 21 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 11.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yada 

Esnaf ve Sanatkarlar 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, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerinin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

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

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

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

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

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

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

amacıyla, 
4.2.2. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

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

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.  
7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs 

Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu 
hesabına 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 21 Eylül 2016 Çarşamba günü, saat 11:00’e kadar ihale dokümanının 
alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) elden verilebilecek. 

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

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

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

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

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 7643/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 24 Ağustos 2016 – Sayı : 29811 

 

ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 
BASKILI-BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

50.000 kg, 520 mm X 45 mikron Baskılı Shrink, 50.000 kg 480mm X 60 mikron Baskısız Shrınk 
alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 
ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında 
temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 26 Eylül 2016 saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 

Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / 
göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 27 Eylül 2016 saat 14:00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 
Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7704/1-1 

—— •• —— 
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) 

Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Köprüsü Dahil) Kesimi işi kapsamında yapımı tamamlanan; 
Mahmutbey-Odayeri Bağlantı Yolu, Odayeri-Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü Dahil), 
Reşadiye-Çamlık Bağlantı Yolu, Paşaköy-Sancaktepe Bağlantı Yolu kesiminin 6001 Sayılı 
Karayolları Kuruluş Kanununun 15. maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.  

1 - Otoyolun bu kesimi 26/08/2016 tarihinde saat 17:00 itibariyle trafiğe açılacaktır. 
2 - Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında 

Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya 
duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, 
kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır. 

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, 
motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi 
yasaktır. 

4 - Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların 
müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat) 

5 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda 
duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki 
emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir. 

6 - Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına 
tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili İşletici 
firmadan izin almaları gerekmektedir. 

7 - Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) 
Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Köprüsü Dahil) kesiminin yapımı, bakımı ve işletilmesi 
sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülmektedir. 

8 - 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. Maddesi gereğince ilan olunur. 
 7689/1-1 
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Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK'nun 

48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1 - Başvuru dilekçesi: (http//www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi 

doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir), 2 - Özgeçmiş, 3 - 2 adet 

fotoğraf, 4 - Doktora/Uzmanlık belgesi, 5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge, 6 - Yayın listesi ile 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) nüsha dosya, 7 - Herhangi bir Kamu Kurumunda 

çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahil) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı 

ayrıntılı Hizmet Belgesi. 

8 - Askerlik Durum Belgesi 

BAŞVURU YERİ 

Başvurular ilgili fakültelerin personel birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. 

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere 

ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai 

bitimidir. 

İlanen duyurulur. 

 

S. 

N. Fakülte Bölüm ABD Unvan Derece Adet Niteliği 

1 

Bayburt 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Profesör 1 1  

2 
Mühendislik 

Fakültesi 

İnşaat 

Mühendisliği 
Geoteknik Profesör 1 1  

 

Personel Daire Başkanlığı 

Telefon : 0 458 211 11 53-55 Dahili 4137 

Faks : 0 458 211 11 90 

E-Posta : personel@bayburt.edu.tr 7651/1-1 
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Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 
 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı Açıklama 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Anatomi 
Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1 - 

Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Fizyoloji 
Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Fizyoloji Anabilim Dalında 
Doktora yapmış olmak. 

Temel Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Tıbbi Biyokimya 
Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Tıbbi Biyokimya Anabilim 
Dalında Doktora yapmış 
olmak. 

Dahili Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
Doç. Dr. 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalında Doktora 
yapmış olmak. 

Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık 
Teknolojisi 

Bölümü 

Farmasotik 
Teknoloji 

Anabilim Dalı 
Prof. Dr. 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu 
olmak ve Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Teknoloji Anabilim 
Dalında Doktora yapmış 
olmak. 

Eczacılık 
Meslek 

Bilimleri 
Bölümü 

Farmasötik 
Kimya Anabilim 

Dalı 
Prof. Dr. 1 

Eczacılık Fakültesi mezunu 
olmak ve Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Kimya Anabilim 
Dalında Doktora yapmış 
olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Acil Durum ve 
Afet Yönetimi 

Programı 
- Prof. Dr. 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği 

Programı 
- Doç. Dr. 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

 
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
* Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri(Tıp doktoru diploması, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik 

Belgesi) 
- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya 
- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge (Varsa) 7698/1-1 
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İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre, Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi’ne Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Başvuru Koşulları; 
• Adayların, kadrolarının karşılığında belirtilen özel koşullara uygun olmaları gerekir. 
• Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin Eğitim dili %100 İngilizcedir. Adayların 

YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları 
gerekmektedir. 

Gerekli Başvuru Belgeleri: 
• Başvuru dilekçesi 
• Yayın listesi 
• YÖK formatında detaylı özgeçmiş 
• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının aslı ya da noter tasdikli örneği 
• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli 

örneği 
• YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter 

tasdikli örneği. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi 
• 2 adet fotoğraf 
Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak 
adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, 
aşağıdaki adrese şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan ve 
eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Başvuru Adresi: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, 
Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26    34217 Bağcılar / İstanbul 

 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

BÖLÜM 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 

Elektrik - 
Elektronik 

Mühendisliği 
Profesör 1 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında lisans 
derecesine sahip olmak ve/veya Lisansüstü 
eğitimlerini bu alanlarda yapmış olmak. 
Haberleşme alanında uzmanlaşmış olmak. 

Makine 
Mühendisliği 

Yardımcı 
Doçent 1 

Makine, Uçak veya Mekatronik Mühendisliklerinde 
Lisans derecesine sahip olmak. Makine Teorisi, 
Sistem Dinamiği, Robotik, Kontrol, Bilgisayar 
Destekli Üretim, Yapısal Analiz, Mekatronik 
konularından birinde uzmanlaşmış olmak. 

 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

BÖLÜM 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 

Grafik 
Tasarımı Profesör 1 Grafik alanında akademik uzmanlığa sahip olmak 

 7664/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  52.10/296 
Toplantı Tarihi ve No : 19.02.2016 - 145 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 19.02.2016 - 3279 ÜNYE 
Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı içinde kalmakta olan, 39 

ada,15 parseldeki zemin+1 katlı taşınmaza yönelik Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Müze Müdürlüğünün 16.12.2015 gün ve 925 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.02.2016 gün ve 84 sayılı dosya inceleme raporu okundu. 
Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı içinde, özel mülkiyete ait, 39 
ada,15 parseldeki zemin+1 katlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun II olarak belirlenmesine karar 
verildi. 7615/1-1 

————— 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  37.18/24 
Toplantı Tarihi ve No : 01.07.2016-182 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.07.2016-3495 ANKARA 
Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Kese Köyünde bulunan Kilise Kalıntılarına ilişkin olarak 

Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 
hazırladıkları 28/06/2016 gün ve 3490 sayılı raporları okundu, ekleri incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Kese Köyünde 1979 yılında çıkan yangın sonrasında 
yanan köy evlerinin yerine yenilerinin yapılması için temel kazılması sırasında rastlanan yapı 
kalıntılarının Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 24/07/1981 gün ve A-2896 
sayılı kararıyla tescil edilerek üzerindeki yapıların kamulaştırılarak temizlenmesi sonrasında 
kurtarma kazısı yapılmasına ve köy yolunun başka bir yerden geçirilmesine karar verildiği, ancak, 
söz konusu yapı kalıntısının sit sınırlarının belirlenmediği; aynı Kurulun 06/02/1982 gün ve A-
3295 sayılı kararıyla da I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine karar verdiği alanda 
kalan parsellere kesin yapılaşma yasağı getirerek kamulaştırılarak, kurtarma kazısı yapılması ve 
kilise plânının çıkarılmasına karar verildiğinin anlaşıldığına; 

2012 yılında eski evi sit sınırları içerisinde kalan bir vatandaşın evine herhangi bir 
müdahalede bulunamadığını belirterek kamulaştırma talep etmesi üzerine konuya ilişkin sürecin 
yeniden başladığı; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun gün ve sayısı yukarıda 
belirtilen kararları ile Kurulumuzun 08/11/2012 gün ve 248 sayılı kararında, Kastamonu Müze 
Müdürlüğünce temizlik ve sondaj kazısı yapılması, kazı sonrası çıkacak bilgi ve bulgular 
doğrultusunda alanın sit sınır ve derecelerinin yeniden değerlendirilebileceğinin belirtildiği; 

Anılan kararlar doğrultusunda Kastamonu Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca 2013 ve 2015 
yıllarında sondaj kazılarının yapıldığı, 2015 yılında sondaj kazılarının bitmesinin hemen 
sonrasında Kastamonu Müzesi Müdürlüğü ve Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca sondaj sonuçları doğrultusunda birlikte yapılan çalışma 
ile Kilise Kalıntısına ait sit sınırlarının belirlendiği, aynı zamanda TUES kapsamında 
koordinatlandırıldığının anlaşıldığına;  

Kararımız eki 1/5000 ölçekli, kadastral altlığın da gösterildiği, haritada ED-50 6º 
Datumunda alınan koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının ve Sit 
sınırlarının kapsadığı parselleri gösteren ölçeksiz haritanın uygun olduğuna; Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma 
koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi 
Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine; Kese Köyü yerleşim alanında 
yapılmak istenilen her türlü yeni yapılanma ve hafriyat çalışmasının Kastamonu Müzesi 
Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 01.07.2016-182 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.07.2016-3494 ANKARA 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı 
yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan 
Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi 
üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Samanlıören (Samanlıviran) Köyü sınırları içerisinde 
bulunan tescilli Antik Yolun sit sınırlarının sayısallaştırılması ile tescilli kaya mezarlarının sit 
sınırlarının genişletilmesine ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 25/02/2016 gün ve 926 sayılı rapor okundu, ekleri 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Samanlıören (Samanlıviran) Köyü sınırları içerisinde 
bulunan ve Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen Antik Yol ile yine 
Kurulumuzun 05/09/2014 gün ve 1728 sayılı kararıyla tescil edilen mezar odalarına ilişkin 
kararımız eki 1/5000 ve 1/10000 ölçekli haritalarda ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları 
belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna; 

Antik Yol ve Kaya Mezarları için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke 
Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak 
belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 24 Ağustos 2016 – Sayı : 29811 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  37.18/283 
Toplantı Tarihi ve No : 01.07.2016-182 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.07.2016-3499 ANKARA 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı 
yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan 
Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi 
üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Kızılcaörhen Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli 
Türbe Tepe Tümülüsünün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 30/03/2016 gün ve 
1589 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Kızılcaörhen Köyü sınırları içerisnde bulunan Türbe Tepe 
Tümülüsünün kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları 
belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna, tümülüs üzerinde 
kaçak kazı yaparak tahribata neden olanlar hakkında 2863 Sayılı Yasaya muhalefetten suç 
duyurusunda bulunulmasına; 

Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararında, ‘…Türbe Tepe Tümülüsünün 
eteğine yapılan su deposunun Kastamonu Müzesi Müdürlüğü denetiminde buradan 
kaldırılmasına,…’ ifadesi geçmesine rağmen söz konusu su deposunun halen kaldırılmamış 
olduğu anlaşıldığından, su deposu için uygun bir yer bulunarak anılan kararımızın gereğinin 
yerine getirilmesine; 

Türbe Tepe Tümülüsü için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke 
Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak 
belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 24 Ağustos 2016 – Sayı : 29811 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  37.18/282 
Toplantı Tarihi ve No : 01.07.2016-182 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.07.2016-3498 ANKARA 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı 
yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan 
Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi 
üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Alisaray Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli Salavat 
Tepe Tümülüsünün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 30/03/2016 gün ve 
1588 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Alisaray Köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen Salavat Tepe Tümülüsünün 
anılan kararda, Yukarıtepedelik Köyü sınırları içerisinde yer aldığının belirtildiği, ancak; 
koordinatlandırılan sit sınırlarının mevcut kadastral durum ve köy sınırlarına ilişkin bilgilerin 
incelenmesi sonrasında Alisaray Köyü sınırları içerisinde kaldığı tespit edildiğinden bulunduğu 
yerin Alisaray Köyü olarak düzeltilmesine; 

Salavat Tepe Tümülüsünün kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda 
alınan koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna, 
Tümülüs üzerinde kaçak kazı yaparak tahribata neden olanlar hakkında 2863 Sayılı Yasaya 
muhalefetten suç duyurusunda bulunulmasına; 

Salavat Tepe Tümülüsü için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke 
Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak 
belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 24 Ağustos 2016 – Sayı : 29811 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  37.18/33 
Toplantı Tarihi ve No : 01.07.2016-182 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.07.2016-3505 ANKARA 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı 
yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan 
Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi 
üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Derebeysibey Köyü, Zehilyakası Mevkiinde yer alan 
tescilli mezar odasının sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 09/03/2016 gün ve 
1171 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Derebeysibey Köyü, Zehilyakası Mevkiinde yer alan ve 
Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2280 sayılı kararıyla tescil edilen, ancak sit sınırları 
belirlenmeyen mezar odasının Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
uzmanlarınca sayısal olarak belirlenerek Kurulumuzun değerlendirmesine sunulduğu; 

Bahse konu mezar odasının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada belirtilen ED-50 6º 
Datumunda alınan koordinatları ile gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun 
olduğuna; 

Mezar Odası için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının 
I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar 
verildi. 
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Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 24 Ağustos 2016 – Sayı : 29811 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  37.18/280 
Toplantı Tarihi ve No : 01.07.2016-182 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.07.2016-3496 ANKARA 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı 
yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan 
Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi 
üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Bademci Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli Antik 
Yerleşme Yeri ve kuzeyindeki kayalık tepe üzerindeki iki kaya mezarı ile Tuzla Tepesi 
Nekropolünün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 30/03/2016 gün ve 1586 sayılı 
rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Bademci Köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen Antik Yerleşim Yeri ve iki 
kaya mezarı ile Tuzla Tepesi Nekropolünün, kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada ED-50 6º 
Datumunda alınan koordinatları belirtilerek gösterilen I.Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun 
olduğuna; 

Antik Yerleşim Yeri, kaya mezarları ve Tuzla Tepesi Nekropol Alanı için koruma amaçlı 
imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış 
olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları 
ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine; 

Tuzla Tepesi Nekropolünün güneybatı doğrultusunda uzanan kısmının üzerinde tescil 
tarihinden sonra dikilip, konuldukları anlaşılan büyük bayrak direği ve altındaki 13 küçük bayrak 
direği ile Kurtuluş Savaşının çeşitli muharebelerinde şehit oldukları anlaşılan Bademci Köyünden 
şahıslara ait 13 adet mezar taşının, bulundukları yerde kalmalarının, nekropol alanına zarar 
vermemeleri nedeniyle, uygun olduğuna ancak; bahse konu yerin 2863 Sayılı Yasa kapsamında 
olması nedeniyle burada yapılmak istenilen her türlü uygulama için Kurulumuzdan izin alınması 
gerektiğinin ilgililere hatırlatılmasına karar verildi. 
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Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 24 Ağustos 2016 – Sayı : 29811 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 01.07.2016-182 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.07.2016-3503 ANKARA 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı 
yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan 
Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi 
üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Garipşah (Keller) Köyü sınırları içerisinde bulunan 
tescilli Koçaç Tepe Tunç Çağı Yerleşmesinin sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I 
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 
30/03/2016 gün ve 1589 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Garipşah (Keller) Köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen Koçaç Tepe Tunç Çağı 
Yerleşmesinin kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları 
belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna; 

Koçaç Tepe Tunç Çağı Yerleşmesi için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 
sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak 
belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 24 Ağustos 2016 – Sayı : 29811 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 01.07.2016-182 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.07.2016-3500 ANKARA 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı 
yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan 
Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi 
üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Badembekdemir Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli 
Kızlar Kalesinin sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 27/04/2016 gün ve 2334 sayılı 
rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Badembekdemir Köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen Kızlar Kalesinin anılan 
kararda, Emerce Köyü sınırları içerisinde yer aldığının belirtildiği, ancak; koordinatlandırılan sit 
sınırlarının mevcut kadastral durum ve köy sınırlarına ilişkin bilgilerin incelenmesi sonrasında 
Badembekdemir Köyü sınırları içerisinde kaldığı tespit edildiğinden bulunduğu yerin 
Badembekdemir Köyü olarak düzeltilmesine;  

Kızlar Kalesinin kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan 
koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna; 

Kızlar Kalesi için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının 
I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar 
verildi. 
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Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 24 Ağustos 2016 – Sayı : 29811 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  06.14/145 
Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-183 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3514 ANKARA 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı 
yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan 
Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi 
üzerine Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bursal (Yaylabağ) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescilli 
Yaylabağ Höyüğü sit sınırlarının koordinatlarına ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 20/07/2016 gün ve 3751 sayılı 
rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bursal (Yaylabağ) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 
Kurulumuzun 26.05.1995 gün ve 4045 sayılı kararı tescil edilen ve 26.03.2010 gün 4953 sayılı 
kararı koordinatları verilerek sit sınırları belirlenen Yaylabağ Höyüğü sit sınırlarına ilişkin 
koordinat değerlerinin eksik verildiği anlaşıldığından,  söz konusu Yaylabağ Höyüğüne ilişkin 
belirlenen I. ve 3. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli harita üzerinde 
kordinatları ile birlikte gösterildiği şekilde uygun olduğuna; 
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Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 24 Ağustos 2016 – Sayı : 29811 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 01.07.2016-182 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.07.2016-3504 ANKARA 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı 
yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan 
Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi 
üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Garipşah (Keller) Köyü sınırları içerisinde bulunan 
tescilli İslâm Tepe Tunç Çağı Yerleşmelerinin sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Ankara I 
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 
30/03/2016 gün ve 1589 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Garipşah (Keller) Köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen İslâm Tepe Tunç Çağı 
Yerleşmelerinin kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları 
belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna; 

İslâm Tepe Tunç Çağı Yerleşmeleri için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 
sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak 
belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  37.18/281 
Toplantı Tarihi ve No : 01.07.2016-182 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 01.07.2016-3497 ANKARA 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı 
yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan 
Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi 
üzerine Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Donalar (Süleyman) Köyü sınırları içerisinde bulunan 
tescilli Kalekapı Yerleşim Alanı Kaya Mezarının sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin 
Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 
hazırladıkları 30/03/2016 gün ve 1587 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Donalar (Süleyman) Köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
Kurulumuzun 24/03/1992 gün ve 2279 sayılı kararıyla tescil edilen Kalekapı Yerleşim Alanı ve 
Kalekapı Kaya Mezarının, kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan 
koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna; 

Kalekapı Yerleşim Alanı ve Kaya Mezarı için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya 
kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 
658 sayılı İlke Kararının I. maddesinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları 
olarak belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1120 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin

Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1121 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında

Çalışabilmesine İlişkin Karar
1122 Adalet Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında

Çalışabilmesine İlişkin Karar
1123 Anayasa Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında

Çalışabilmesine İlişkin Karar
1124 Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin
Karar

1125 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği 
— Boğaziçi Üniversitesi İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

GENELGE
— Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi ile İlgili 2016/20

Sayılı Başbakanlık Genelgesi

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/08/2016 Tarihli ve 6437 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/08/2016 Tarihli ve 6439 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/08/2016 Tarihli ve 6440 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 3/3/2016 Tarihli ve 2013/5653 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 23/8/2016 tarihli ve 29810 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri
No: 1) yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


