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YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 26/05/2017

Karar No : 683

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi (27595) Yakup ATA’nın, Yargıtay Üyeliğine seçil-

mesine karar verilmiştir.
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA HİBE ALINMASI, HİBE VERİLMESİ VE
HİBELERİN TAKİBİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, herhangi bir dış finansman kaynağından Müs-

teşarlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti adına hibe alınması; yabancı ülkelere, yabancı ülkelerin
kuruluşlarına, uluslararası kuruluşlara ve oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumlarına
hibe verilmesi ve hibelerin takibi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı

ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan kurum ve
kuruluşları kapsar. Ancak, Avrupa Birliğinden alınan hibeler; ayni nitelikli hibeler ile Türkiye
Cumhuriyeti tarafından verilen savunma ve güvenlik amaçlı hibeler bu Yönetmeliğin kapsamı
dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü, 9 uncu ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,
b) Dış finansman kaynağı: Dış finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluştu-

rulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası ser-
maye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere ban-
kalar, satıcı veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalar veya münferiden bunların her
birini,

c) Hazine alacağı: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanımı,

ç) Hibe: Avrupa Birliğinden alınacak hibeler, ayni nitelikli hibeler ile Türkiye Cumhu-
riyeti tarafından verilen savunma ve güvenlik amaçlı hibeler hariç olmak üzere; herhangi bir
dış finansman kaynağından geri ödeme yükümlülüğü olmaksızın Türkiye Cumhuriyetinin aldığı
nakdi yardım ile Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuruluşları, ulus-
lararası kuruluşlar ve oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumlarına verdiği nakdi yar-
dımı,

d) Hibe anlaşması: Türkiye Cumhuriyeti ile hibeyi sağlayan taraf veya hibeyi alan taraf
arasında yapılan anlaşmayı,

e) Kanun: 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında
Kanunu,

f) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Hibe Alınması ve Kullandırılması

Uygulanacak usul ve esaslar
MADDE 5 – (1) Kanunun 2 nci maddesinde yer alan kurum ve kuruluşlara, Avrupa

Birliğinden alınacak hibeler hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti adına herhangi bir dış fi-
nansman kaynağından alınan hibeleri kullandırmaya Bakan yetkilidir.

(2) Söz konusu hibe anlaşmaları ile ilgili olarak her türlü hazırlık, temas ve müzakereler
Müsteşarlık tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır. Hibe anlaşmalarında değişiklik yapmaya
Bakan yetkilidir.

(3) Yıllık yatırım programı ile ilişkilendirilmesi gereken projelere hibe sağlanırken Kal-
kınma Bakanlığının uygun görüşü alınır.

Hibe devir anlaşması
MADDE 6 – (1) Müsteşarlık tarafından bu Yönetmelik kapsamında alınan hibelerin,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun I sayılı cetvelinde yer alanlar dışındaki
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerine kullandırılması halinde, Müsteşarlık ile kulla-
nıcı kurum veya kuruluş arasında hibenin kullanım şartları ve esasları ile kullanıcı kurum veya
kuruluşun yükümlülüklerini düzenleyen hibe devir anlaşması yapılır.

Alınan hibelerin izlenmesi
MADDE 7 – (1) Hibe anlaşmasının imzalanmasını müteakip, Müsteşarlık Dış Ekono-

mik İlişkiler Genel Müdürlüğünce Anlaşmanın bilgi sistemine kaydı yapılıp Dış Finansman
Numarası alındıktan sonra Dış Finansman Bildirim Formu düzenlenir ve Anlaşma ile birlikte
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne iletilir. Ayrıca söz konusu formun bir örneği de ilgili
kullanıcı kurum ve kuruluşlara gönderilir.

(2) Hibelere ilişkin kullanımlar hibe veren taraftan alınan bildirimler esas alınarak,
Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünce bilgi sistemine kaydedilir ve Genel Büt-
çeli İdareler ve Genel Bütçe Dışı İdareler Hibe Kullanım Belgesi (EK:1) düzenlenir.

(3) Hibeden kullanımların tamamlandığına ve hibe anlaşması kapsamındaki tüm hak
ve yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin bilgi, hibe veren tarafın bildirimi üzerine Dış
Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne bildi-
rilir. Ancak, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından bu bildirimin hibe veren ta-
raftan temin edilememesi halinde bu durum Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafın-
dan Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne bildirilir ve hibeden kullanımların tamamlandığına
ilişkin bilgi, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü tarafından kullanıcı kurum veya kuruluştan
temin edilebilir.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yöntemlerden biri yoluyla hibeden kulla-
nımların tamamlandığı bilgisi Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne ulaştığında, ilgili hibenin
koşullu yükümlülük olarak takibine son verilir.

Yükümlülük
MADDE 8 – (1) Hibe kullanımının amacına ve usulüne uygun şekilde yapılmaması

durumunda;
a) Kullanıcı kurum veya kuruluş genel bütçe kapsamı dışında ise, hibenin alındığı dış

finansman kaynağı tarafından Müsteşarlığa yansıtılacak her türlü ödeme, aynı koşullar ile kul-
lanıcı kurum veya kuruluşa yansıtılır.
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b) Kullanıcı kurum veya kuruluşun genel bütçe kapsamında yer alması halinde, 27/9/2006

tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının

Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yetkili mercilerce gerekli

işlemler tesis edilerek Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne bilgi verilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan Hazine alacağının kullanıcı kurum

veya kuruluş tarafından ödenmemesi halinde, Kanunun 11 inci maddesi uygulanır.

(3) Müsteşarlık, kullanıcı kurum veya kuruluşun hesap, bilgi ve belgelerini Kanunun

11 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca denetleme yetkisine sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hibe Verilmesi

Uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 9 – (1) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi

Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi gereğince;

a) Nakdi hibe vermeye ve bu yöndeki anlaşmaları imzalamak için Türkiye Cumhuriyeti

temsilcilerini tayine, Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak kay-

dıyla Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

b) Söz konusu hibe tutarları Müsteşarlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten kar-

şılanır.

c) Nakdi hibe verilmesine ilişkin anlaşmaların hazırlık, temas ve müzakereleri Müste-

şarlık tarafından yürütülür ve Dışişleri Bakanlığı ile istişare edilerek sonuçlandırılır. Nakdi

hibe verme anlaşmalarının şartlarında değişiklik yapmaya Bakan yetkilidir.

ç) Hibe vermeye ilişkin anlaşmalar, anlaşmada aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla

imza tarihi itibarıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

Hibe anlaşmasının kaydı

MADDE 10 – (1) Hibe anlaşmasının imzalanmasını müteakip, Müsteşarlık Dış Eko-

nomik İlişkiler Genel Müdürlüğünce bilgi sistemine kaydedilerek Alacak Numarası alınıp an-

laşma ile ilgili bilgi ve belgeler Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4749

Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Hibe Alınması, Hibe Verilmesi ve

Hibelerin Takibine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL

ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; her tür ve seviyedeki resmî ve özel örgün ve

yaygın eğitim kurumlarında; öğretim programlarının yanında öğrenci ve kursiyerlerde özgüven

ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî

ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alan-

larda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklerin usul ve esaslarını

düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; her tür ve seviyedeki resmî ve özel örgün ve yaygın

eğitim kurumlarında; öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif

alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklere ait usul ve esasları

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Danışman öğretmen: Sosyal etkinliklerde rehberlik, danışmanlık ve gözetim görevini

yürütmekle görevlendirilen öğretmeni veya öğretmenleri,

c) Eğitim kurumu: Her tür ve seviyedeki resmî ve özel örgün ve yaygın okul ve kurumu, 

ç) Eğitim kurumu müdürü: Her tür ve seviyedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim

kurumu müdürünü,

d) Gönüllü: Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma ama-

cıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı

olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kulla-

narak öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan veli, kişi, üniversite, ku-

rum ve kuruluşları,

e) Kulüp temsilcisi: Öğrenci kulübü çalışmalarını danışman öğretmen ile birlikte yü-

rütmek üzere üye öğrencilerin aralarından seçtiği öğrenciyi,

f) Öğrenci kulübü: Öğrencilerin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal

ve sportif alanlarda eğitim kurumu içi ve dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla

oluşturulan grubu,
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g) Sosyal etkinlik: Öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal
ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu kapsamdaki diğer et-
kinlikleri,

ğ) Sosyal Etkinlik Modülü: Sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin seçtiği/seçildiği
öğrenci kulübünün, katıldığı toplum hizmetlerinin, yaptığı çalışmaların ve bunlara ilişkin ve-
rilen belgelerin işlendiği e-Okul sistemi içinde yer alan modülü,

h) Sosyal etkinlik dosyası: Öğrencinin katılmış olduğu sosyal etkinliklere ait bilgi ve
belgelerin tutulduğu dosya,

ı) Sosyal etkinlikler kurulu: Sosyal etkinlikleri planlamak ve yürütülmesini koordine
etmek amacıyla oluşturulan kurulu,

i) Toplum hizmeti: Öğrencilerin seviyelerine uygun olarak toplumsal sorunların çözü-
müne katkı sağlamak amacıyla afet ve acil durum, çevre, eğitim, spor, kültür ve turizm, sağlık
ve sosyal hizmetler alanlarında gerçekleştirecekleri çalışmaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler, Sosyal Etkinlikler Kurulu ve Görevleri 

İlkeler
MADDE 5 – (1) Eğitim kurumlarında yürütülecek tüm sosyal etkinlikler 1739 sayılı

Kanunda yer alan Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak
düzenlenir.

(2) Sosyal etkinlik çalışmalarında; öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve
yetenekleri göz önünde bulundurulur.

(3) Sosyal etkinlik çalışmaları, öncelikle ders saatleri dışında uygulanır. Bu çalışmalar
zorunlu hâllerde ders saatleri içinde de uygulanabilir.

(4) Sosyal etkinlik çalışmaları, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları kapsa-
mında yürütülür.

(5) Her öğrenci, en az bir sanat veya spor dalında beceri kazanacak şekilde uygun bir
öğrenci kulübü ile ilişkilendirilir ve bu kulübün çalışmalarına katılır. 

(6) Sosyal etkinlikler kapsamında yürütülen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
alanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinden de yararlanılır.

(7) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanmasında eğitim kurumu bölgesinde bulunan
gençlere yönelik faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş-
birliği yapılabilir.

(8) Sosyal etkinliklerle ilgili gelir-gider iş ve işlemleri okul aile birliği tarafından yü-
rütülür.

Sosyal etkinlikler kurulu ve görevleri
MADDE 6 – (1) Sosyal etkinlikler kurulu, eğitim kurumu müdürünün veya görevlen-

direceği bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunda danışman öğretmen
olarak belirlenen öğretmenler arasından eğitim kurumu müdürünün belirlediği üç öğretmen,
öğrenci kulübü temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri iki öğrenci ile okul-aile birliğince
belirlenen bir veliden oluşur. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında, bu
etkinlikler mevcut öğretmen/öğretmenlerle eğitim kurumunun imkânları dâhilinde yürütülür.
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(2) Kurul, eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak sosyal et-

kinliklerle ilgili iş ve işlemleri eylül ayında planlar, ekim ayından itibaren yürütür.

(3) Kurul, eylül ayında yapılmış olan planlamaya ek olarak eğitim ve öğretim yılı içe-

risinde değişen ve gelişen şartlara, oluşan istek ve ihtiyaçlara göre sosyal etkinliklerle ilgili

yeni planlamalar yapabilir ve kararlar alabilir. 

(4) Sosyal etkinlikler kurulunun etkinliklerle ilgili planlama ve kararları, eğitim kurumu

müdürünün onayından sonra yürürlüğe girer.

(5) Kurul, sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen anılacak ya da kutlanacak belirli

gün ve haftaların öğrenci kulüplerine dağılımını, hangilerinin sınıf içi, sınıflar arası, eğitim ku-

rumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğine yönelik planlanmayı yapar

ve eğitim kurumu müdürünün onayına sunar.

(6) Kurul, sosyal etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmen-

ler, öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer ilgililerle iş birliği yapar.

(7) Kurulun sekretarya işleri eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür. 

(8) Kurul tarafından yapılan iş ve işlemler, öğretmenler kurulu toplantılarında değer-

lendirilir.

(9) Kurul, sosyal etkinlik başarı belgesi verilecek öğrencileri belirler, buna ilişkin listeyi

eğitim kurumu müdürünün onayına sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Etkinlikler 

Sosyal etkinliklerin alanı

MADDE 7 – (1) Eğitim kurumlarında öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu

geliştirmek, öğrencileri şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, öğrencilere yeni ilgi alanları

ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, millî, manevi

ve kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve bu değerlerin yeni nesillere aktarımını sağ-

lamak, öğrencilerde gönüllülük bilincini özendirmek, engellilik, yaşlılık, insan ve çocuk hakları

ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla bilimsel, sosyal,

kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyal etkinlik çalışmaları yapılır.

(2) Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları kapsamında; yarışma, tören, mezu-

niyet günü, tanıtım günü, anma günü, yayın, müzik, halk oyunu, tiyatro, kampanya, ziyaret,

gösteri, şenlik, şiir dinletisi, turnuva, konferans, panel, sempozyum, imza günü, fuar, sergi,

kermes, gezi, proje hazırlama ve benzeri etkinlikler ile okul içi izcilik ve gençlik kampları faa-

liyetleri ile sportif yarışmalar yapılabilir. 

(3) Çalışmalara katılan öğrencilere Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi (EK-1), çalışma-

larda üstün gayret gösteren öğrencilere Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi (EK-2), öğretmen, veli,

katkı sağlayan kişi, üniversite, kurum ve kuruluşlara ise eğitim kurumu müdürü tarafından Sos-

yal Etkinlik Teşekkür Belgesi (EK-3) verilir. Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi alan öğrenciler,

okul-aile birliği imkânları ölçüsünde ayrıca ödüllendirilebilir.

(4) Halk eğitim merkezleri, meslekî eğitim merkezleri ile açık öğretim okullarında bu

etkinlikler isteğe bağlı olarak düzenlenebilir. 
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(5) Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden ortaokul seviyesinde olanlar

15 yaşını, ortaöğretim seviyesinde olanlar 18 yaşını tamamlamamış olmak kaydıyla aynı dü-

zeydeki istediği bir örgün eğitim kurumunda, yüz yüze eğitim alanlar ise bu eğitimi aldıkları

eğitim kurumlarında isteğe bağlı olarak sosyal etkinliklere katılabilirler. Eğitim kurumlarında,

sosyal etkinlikler kapsamında oluşturulan her bir kulüp için en fazla iki kontenjan kullanılır.

Sosyal etkinliklere katılanların, olumsuz bir fiil ve davranışı sosyal etkinlikler kurulunca tespit

edilmesi ve buna ilişkin düzenlenecek rapora bağlı olarak eğitim kurumu müdürlüğünce bu

öğrencinin sosyal etkinliklere katılımı iptal edilir.

(6) Sosyal etkinlik çalışmalarında görev alacaklardan sertifika sahibi olanlara öncelik

verilir. 

Öğrenci kulübü ve çalışma esasları 

MADDE 8 – (1) Eğitim kurumlarında, Öğrenci Kulüpleri Çizelgesindeki (EK-4) öğ-

renci kulüplerinden gerekli görülenlerle çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özel-

likleri ve öğrencilerin istekleri de dikkate alınarak eğitim kurumunun türü, imkân ve şartları

ölçüsünde öğretmenler kurulu kararıyla farklı öğrenci kulüpleri de kurulabilir.

(2) Öğrenci kulübüyle ilgili sosyal etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi, danışman

öğretmenin gözetim ve sorumluluğunda öğrencilerce gerçekleştirilir.

(3) Öğrenci kulüplerinin amaçları, çalışma esasları ve tanıtımına yönelik açıklamalar,

eğitim kurumu yönetimi, sosyal etkinlikler kurulu, danışman öğretmenler ve sınıf/şube rehber

öğretmenlerince yapılır.

(4) Her öğrencinin en az bir kulübe üye olması zorunludur. 

(5) Öğrencinin seçtiği kulüp, yaptığı çalışmalar ve belgeleri, e-Okul sisteminde yer alan

Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.

(6) Kulüp çalışmalarıyla ilgili giderler; okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya ku-

ruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanabilir.

(7) Öğrencinin kulüp üyeliği, kulübe seçildiği öğretim yılıyla sınırlıdır.

Toplum hizmeti çalışmaları ve esasları

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine ve topluma karşı saygılı, çevreye

ve toplumsal sorunlara duyarlı, sorun çözen, resmî ve özel kurumlar ve sivil toplum kuruluş-

larıyla iş birliği içinde çalışma becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri amacıyla gönüllü

toplum hizmeti çalışmaları yürütülür.

(2) Toplum hizmeti çalışmaları, gönüllülük esasına bağlı olarak Sosyal Etkinlikler Ku-

rulunda alınan kararlar uyarınca danışman öğretmenin gözetim ve sorumluluğunda planlanır.

Bu çalışmalar öğrenci kulüpleri, gönüllü öğrenci grupları, öğretmenler, veli ve ilgili diğer kişi,

kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılır. 

(3) Toplum hizmeti çalışmalarına katılan öğrenciler ve aldıkları belgeler e-Okul siste-

minde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir. 

(4) Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum

veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanabilir.

(5) Yapılacak toplum hizmeti çalışmaları, ilgili paydaşların görüşleri alınarak Sosyal

Etkinlikler Kurulu tarafından belirlenir.
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Geziler

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek, toplumsal ku-

rallara uyumlarını ve bir arada yaşama kültürü edinmelerini sağlamak, sosyal iletişim beceri-

lerini geliştirmek, tarihi ve kültürel gezilerle öğrencilerde medeniyet tasavvuru oluşturmak

amacıyla yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlenebilir.

(2) Gezilerde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Sınıf veya şube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce

yapılması kararlaştırılan geziye ilişkin Veli İzin Belgesi (EK-5) gezi öncesi görevli ve sorumlu

öğretmenler tarafından alınır ve gezi dosyasına konur. 

b) Eğitim kurumu gezilerinde; 1 kafile başkanı ve 40 öğrenciye kadar en az 1, en fazla

2 öğretmen görevlendirilir. Sorumlu öğretmen sayısı, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için

10 öğrenciye kadar en az 2, okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için en az 1 öğretmen

olacak şekilde belirlenir. Ancak öğretim programının gerektirdiği veya öğretim programına da-

yalı protokol ya da proje kapsamında yapılan sosyal etkinliklere katılacak ilgili öğretmen sayısı

ihtiyaca göre artırılabilir. İmkânlar ölçüsünde sosyal etkinlikler kurulunca uygun bulunan ve-

lilerin de geziye katılımı sağlanır. İl dışı ve yurt dışı gezilerde, okul öncesi çocukların velisi ile

birlikte götürülmesi zorunludur. Eğitim kurumu yönetimince şehit ve gazi çocuğu olan öğren-

ciler ile ekonomik durumları yetersiz görülen öğrencilerin gezi giderleri, okul-aile birliği, gö-

nüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca karşılanabilir. 

c) Öğretim programları kapsamında yapılacak gezilerin ders saatleri içinde yapılmasına,

diğer gezilerin ise dersleri aksatmayacak şekilde hafta sonu veya resmî tatil günlerinde düzen-

lenmesine özen gösterilir.

ç) Gezilerin belirlenen süreleri aşması durumunda, eğitim kurumu yönetiminin bilgisi

dâhilinde gerekli önlemler alınarak gezilerden dolayı yapılamayan dersler takip eden derslerde

yoğunlaştırılmış olarak tamamlanır. 

d) İl içi ve il dışı gezilerde öğrencilerin kaza sigorta işlemleri, geziye gidilecek araçların

seçilmesi ve diğer konularda, Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesinde (EK-6) belirtilen hüküm-

lere uyulur. 

e) Eğitim kurumu yönetimi; gezinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasına ilişkin

her türlü tedbiri alır, gezi dosyasında yer alan tüm belgeleri inceler ve uygunluğunu değerlen-

dirir. 

(3) Geziler, sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım

araçları ile düzenlenir. Gerektiğinde sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış kamu araçlarından

da yararlanılabilir. Kamu araçları için Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesinin (EK-6) 11 inci

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen belgeler aranmaz.

Yarışmalar

MADDE 11 – (1) Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin

ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmelerine, millî ve manevî değerleri benimseme-

lerine, mesleğe ve geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine güven duyabilmelerine, dili etkili
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kullanma becerilerinin gelişmesine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine

imkân sağlamak, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olma bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli

müsabaka ve yarışmalar düzenlenebilir.

(2) Eğitim kurumu ve sınıf içi yarışmalar ile ilgili esaslar ve yarışma konuları, eğitim

kurumu müdürünün başkanlığında ilgili kulüp danışman öğretmenlerinin de katılacağı sosyal

etkinlikler kurulunca; okullar arası yarışma konuları ile yarışma esasları ise il/ilçe millî eğitim

müdürlüklerince oluşturulan komisyonca belirlenir. Okullar arası yarışmalar, il/ilçe millî eğitim

müdürlüklerinin bilgisi ve izni dışında düzenlenemez.

(3) Zorunlu durumlarda temsil, yarışma ve benzeri etkinliklerde; en fazla 3 öğrenci için,

sürücü ile birlikte bir öğretmenin rehberlik etmesi kaydıyla eğitim kurumunun yönetici ve öğ-

retmenleri veya katılımcı öğrenci velilerinin adına kayıtlı 10 yaşından büyük olmayan, zorunlu

mali sorumluluk (trafik) sigortası bulunan özel araçlarla il sınırları içinde velinin yazılı izniyle

taşıma yapılabilir. Buna ilişkin belgeler ilgili dosyada bulundurulur.

(4) Eğitim kurumları arası yurt içi ve yurt dışı, oyun yolu ile beden eğitimi etkinlikleri

ve spor yarışmaları, bunların planlanması, düzenlenmesi, yürütülmesi, yarışmalara ait araç ge-

reç ve benzeri ihtiyaçların sağlanması 5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğine göre yürütülür. 

(5) Ulusal düzeyde bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri yarışmalar,

Bakanlığımız ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında düzenlenmiş

olan protokollere uygun olarak gerçekleştirilir.

(6) Uluslararası yarışmalarda; eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden ulus-

lararası bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları ve beceri yarışmalarında bireysel veya

ekip hâlinde derece alanlar ile bunların yetiştirilmesine katkı sağlayan personel ve eğitim ku-

rumlarının ödüllendirilmesiyle ilgili iş ve işlemler, Ekim 2016 tarihli ve 2709 sayılı Tebliğler

Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğren-

cilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge esaslarına göre yürütülür.

Yayınlar

MADDE 12 – (1) Eğitim kurumlarında, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçlarına

uygun, sosyal etkinlik çalışmalarını tanıtıcı nitelikte, belirli gün ve haftalara yönelik, sosyal

kulüp faaliyetlerine katılımda bulunmuş olan öğrencilerin performanslarını veya ürünlerini içe-

ren duyuru, dergi, gazete, duvar gazetesi, broşür, afiş, yıllık ve benzeri yayınlar çıkarılabilir

ve kurumun resmî internet sayfasında yayımlanabilir.

(2) Bu amaçla;

a) Müdürün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, iki öğretmen,

ilgili sosyal etkinlikler öğrenci kulübü danışman öğretmeni ve temsilci öğrenciden Eser İnce-

leme ve Seçme Kurulu oluşturulur. 

b) Eser İnceleme ve Seçme Kurulu, birinci fıkrada sözü edilen yayınlardan, bu yayın-

ların içeriğinden, incelenmesi ve seçiminden sorumludur.

c) Eğitim kurumlarında bir ders yılında çıkarılacak yayınlar ve bunların sayısı sosyal

etkinlikler kurulunca belirlenir ve eğitim kurumu müdürünün onayına sunulur. 
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ç) Eser İnceleme ve Seçme Kurulunun yapmış olduğu inceleme, değerlendirme ve seç-

me işlemlerine ilişkin belgeler, yayımlanan eserlerin birer örneği ile duvar gazetelerinin kaldı-

rılan nüshaları ilgili dosyasında 2 yıl süreyle saklanır. 

(3) Yayınlar için gerekli kaynak, okul-aile birliği veya diğer gönüllü kişi, kurum ve ku-

ruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla sağlanabilir. 

(4) Birinci fıkrada sözü edilen süreli yayınlar, 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Ka-

nunu ve ilgili mevzuata uygun olarak çıkarılır. Eğitim kurumu adına yayının sahibi, eğitim ku-

rumu müdürüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Etkinlikler ile İlgili İzin ve Görevler

Katılım ve düzenlemeye ilişkin izin işlemleri

MADDE 13 – (1) Eğitim kurumu/ ilçe /il sınırları içinde gerçekleştirilecek sosyal et-

kinliklere eğitim kurumu müdürlüğünce, il sınırları dışında gerçekleştirilecek etkinliklere mülkî

idare amirince, yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklere valilikçe izin verilir. Ancak ilçe dı-

şında yapılacak etkinliklerde eğitim kurumu müdürlüğü en az üç gün önceden resmî yazıyla

il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü bilgilendirir.

(2) Eğitim kurumunda düzenlenecek sosyal etkinlikler için eğitim kurumu müdürlü-

ğünce, ilçe düzeyinde düzenlenecek sosyal etkinlikler için ilçe millî eğitim müdürlüğünce, il

düzeyinde düzenlenecek sosyal etkinlikler için il millî eğitim müdürlüğünce, birden fazla ilin

katılımı ile düzenlenecek etkinlikler ile uluslararası etkinlikler için ise Bakanlıkça izin verilir. 

Müdürün görevleri

MADDE 14 – (1) Müdür, sosyal etkinliklerin ilgili mevzuata uygun olarak eylül ayında

planlanmasından ve verimli olarak eğitim ve öğretim yılı içinde yürütülmesinden sorumludur.

(2) Bu kapsamda müdür;

a) Gerçekleştirilecek sosyal etkinlikler dosyasında yer alan tüm belgeleri inceler, uy-

gunluğunu değerlendirir ve onaylar.

b) Sosyal etkinlikler kurulunca eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı süresince

uygulanmak üzere eylül ayında hazırlanan Eğitim Kurumu Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma

Planı (EK-7/a) ile değişen ve gelişen şartlara, oluşan istek ve ihtiyaçlara göre sosyal etkinliklerle

ilgili sonradan yapılan ek planlamaları onaylar ve resmî yazıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne

bildirir.

c) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin düzenlenen Sosyal Etkinlik

Katılım Belgesi, Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi ve Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgelerini imzalar.

ç) Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti ile ilgili örnek etkinlik çalışmalarını; eğitim ku-

rumu panosu, gazete ve dergilerinde, gerektiğinde ilgili birimlerin resmî internet sayfalarında

yayımlatabilir. 

Sınıf veya şube rehber öğretmenin görevleri

MADDE 15 – (1) Sınıf veya şube rehber öğretmenin görevleri şunlardır:

a) Öğretmenler kurulunca belirlenen öğrenci kulüplerinin amaçları ve çalışmaları hak-

kında öğrencileri bilgilendirmek.
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b) Öğrenci kulüplerine katılacak öğrencileri ilgi ve isteklerine göre belirlemek.

c) Belirlenen öğrencileri e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işle-

mek.

ç) Öğrencilerin listesini danışman öğretmenlere teslim etmek.

Danışman öğretmenin görevleri 

MADDE 16 – (1) Danışman öğretmenin görevleri şunlardır:

a) Kulüp ve toplum hizmetine katılan öğrenci listesini, sosyal etkinlikler kuruluna vermek.

b) Kulübe seçilen öğrencileri kulübün amaçları ve çalışmaları hakkında bilgilendirmek.

c) Çalışmalarda öğrencileri yenilikçi ve özgün fikirler üretmeye teşvik etmek.

ç) Çalışmaların yürütülmesini, gözetim ve rehberliğini sağlamak.

d) Eğitim kurumu dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kuru-

lunu bilgilendirmek ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri eğitim kurumu müdürünün onayına sunmak. 

e) Öğrenci sosyal etkinliklerini ve buna ilişkin öğrencilere verilen belgeleri, e-Okul sis-

teminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlemek.

f) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine etmek.

g) Öğrencilerle birlikte sosyal etkinlikler kurulunca yapılan planlamaları ve alınan ka-

rarları da dikkate alarak Öğrenci Kulübü Sosyal Etkinlik Yıllık Çalışma Planının (EK-7/b) ha-

zırlanmasını sağlamak ve bu planı eğitim kurumu müdürünün onayına sunmak. 

ğ) Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmaları için Veli İzin Belgesinin alınmasını sağ-

lamak.

Öğrenci kulübü temsilcisinin görevleri

MADDE 17 – (1) Öğrenci kulübü temsilcisi;

a) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.

b) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar, karar defterini tutar ve kulüp kapsa-

mında yapılan çalışmalarla ilgili dokümanların dosyalanmasını sağlar.

c) 12 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında kulübüyle ilgili yayınlar çıkarılması du-

rumunda Eser İnceleme ve Seçme Kurulu üyeliğini yürütür.

(2) Özel eğitim okulları ile anaokullarında birinci fıkrada sayılan görevler, danışman

öğretmenlerce yapılır.

(3) İlkokullarda bu görevler, danışman öğretmen rehberliğinde yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belirli Gün ve Haftalar ile Bayrak Töreni

Belirli gün ve haftalar 

MADDE 18 – (1) Belirli gün ve haftaların anma ya da kutlanmasında aşağıdaki husus-

lar göz önünde bulundurulur:

a) Eğitim kurumunun türü ve özelliğine göre anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve

haftalar, EK-8’de yer alan belirli gün ve haftalar arasından sene başı öğretmenler kurulunda

belirlenir. Bu belirlemede, belirli gün ve haftaların eğitim kurumunun türü ve özelliği, eğitim

kurumunda uygulanan öğretim programları, okutulan derslerle olan doğrudan veya dolaylı bağ-

lantısı ile zümrelerin talepleri dikkate alınır.
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b) Sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen belirli gün ve haftaların; sınıf içi, sınıflar

arası, eğitim kurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirilmesine yönelik plan-

lanması ile öğrenci kulüplerine dağılımı sosyal etkinlikler kurulunca yapılır. Ayrıca anma ve

kutlama etkinlikleri, sorumlu kulüp öğrencileri tarafından yapılabileceği gibi sorumlu kulübün

rehberliğinde aynı veya farklı sınıf veya kulüplere üye öğrencilerce de gerçekleştirilebilir.

Bayrak töreni

MADDE 19 – (1) Bayrak töreni, Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın anlam ve önemine

yaraşır şekilde düzenlenir. Törende Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’na olan sevgi ve saygıyı

güçlendirmek amaçlanır ve gerekli her türlü önlem alınır.

(2) Bayrak töreni; hafta başında ve sonunda, resmî tatil, millî bayram, genel tatil baş-

langıcında ve sonunda yapılır.

(3) Eğitim kurumunda bayrak direği bulunur. Bayrak, törenden önce indirilir ve törenle

göndere çekilir. 

(4) Bayrak töreninde yapılan konuşmalar, İstiklâl Marşı’nın söylenmesinden önce bi-

tirilir. 

(5) İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtası, törene katılanlar tarafından birlikte, bestesine uygun

olarak yüksek sesle söylenir. 

(6) Törenlerin yürütülmesinden eğitim kurumu müdürü sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 20 – (1) Sosyal etkinlikler dosyası içerisinde; toplum hizmeti çalışmaları, il-

gili kararlar ve tutanaklar ile birlikte öğrenci kulüplerinin toplantı karar defteri, evrak dosyası

ve toplantı tutanakları bulunur.

Yönetmelikte yer almayan hükümler 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Bakanlığın diğer ilgili mev-

zuat hükümlerine uyulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 22 – (1) Aşağıdaki yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır: 

a) 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı

İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.

b) 26/12/1995 tarihli ve 22505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Ba-

kanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI SATIŞ, DEVİR, İNTİKAL, KİRAYA

VERME, TRAMPA, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ VE ARSA SATIŞI 

KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İHALE YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut

İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa

Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren aşağıdaki

belgeler;

i) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı tarafından

geçerli kabul edilen iş deneyim belgeleri. İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde; iş bi-

tirme, iş durum belgeleri tam olarak; denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belgeler

ise beşte bir oranında değerlendirilir. İş deneyim belgelerinde Elektronik Kamu Alımları Plat-

formu (EKAP) kaydı aranmaz.

ii) İsteklilerin kendi taşınmazları üzerinde proje bütünlüğü olan bir veya birden fazla

ada/parselde, bir veya birden fazla ruhsat kapsamında gerçekleştirdiği, ilk ilan tarihinden geriye

doğru son onbeş yıl içinde iskânı alınmış yapılara ait yapı kullanma izin belgeleri.”

“(3) İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda;

a) Bankalardan temin edilecek mali durum ile ilgili belgelerde yeterlik kriteri ortaklar-

dan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın sağlanabilir.

b) Bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgelerde yeterlik kriterinin

ortaklardan herhangi biri tarafından karşılanması yeterlidir.

c) İş deneyimini gösterir belgelerde, ortaklar tarafından yeterlik kriterinin hangi oran

veya miktarda karşılanması gerektiği ihale dokümanında belirtilir. Ancak ortakların toplam ye-

terlikleri, asgari yeterlik koşulunun altında olamaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/5/2006 26157
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 27/2/2007 26447
2- 25/1/2008 26767
3- 26/12/2012 28509
4- 30/3/2013 28603
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Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erken Çocukluk

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

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi

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 Kanunun 7 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü, 

c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişi-

mi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında eğitim veren birimlerinin uygulama alanına

yönelik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapabilmelerine katkıda bulunmak ve okul öncesi

çağı çocuklarının eğitim kalitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır.

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Erken çocukluk eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların gi-

derilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini artırmak, erken ço-

cukluk eğitimi, aile eğitimi, öğretmen eğitimi hizmet öncesi, içi ve sonrası, aile içi iletişim,

anne-çocuk sağlığı, beslenmesi, psikolojisi ve sosyolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve

çalışmalar yapmak,
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b) Uygulama amaçlı anaokulları, çocuk yuvası, kreş ve gündüz bakımevi açarak, Üni-

versitenin ilgili alanlarında öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama,

araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak,

c) Çocuk yuvası, anaokulları, kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim görecek çocukların

gelişimlerini en üst seviyeye çıkarmak ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek çeşitli prog-

ramlar oluşturmak,

ç) Erken çocukluk eğitimi çağındaki çocukların ailelerine ve çocukların eğitim ve ba-

kımından sorumlu yetişkinlere yönelik erken çocukluk eğitimi, aile eğitimi, öğretmen eğitimi

-hizmet öncesi, içi ve sonrası- aile içi iletişim, anne-çocuk sağlığı, beslenmesi, psikolojisi, nö-

rolojisi ve sosyolojisi alanlarında eğitim programları ve kurslar düzenlemek,

d) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum

ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,

e) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum,

seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek.

f) Üniversite içi ve/veya dışından katılıma açık dersler, kurslar ve kamu-özel kuruluşlara

yönelik hizmet-içi eğitim programları düzenlemek, her türlü eğitim çalışmalarını yürütmek,

araç-gereç ve benzeri olanakları sağlamak,

g) İnternet yoluyla farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik internet destekli programlar aç-

mak,

ğ) Ulusal ve uluslararası kültürel ve bilimsel alışveriş alanları oluşturmak ve kaynaş-

mayı sağlayıcı geziler düzenlemek,

h) Eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca ka-

rarlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları; Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulundan

oluşur. 

Merkez Müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin Merkezin faaliyet alanları kapsamına

giren birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için

görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürüne yar-

dımcı olmak üzere, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından bir Merkez Müdür Yar-

dımcısı görevlendirilebilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine

Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla süremez. Merkez Müdürünün görevi

sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. 

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari

işlerini yürütmek,
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c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rek-

törlüğe sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitenin Merkezin

faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli tercihen öğretim üyesi olmak üzere öğ-

retim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilen üç üyeden

oluşur. Anaokulu müdürleri Kurulun doğal üyesi olarak toplantılara katılırlar. Süresi biten üye-

ler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine salt ço-

ğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda Merkezin çalışma programını hazırla-

mak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Üniversite Senatosunun kararı ve Rek-

törün onayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak, yıllık faaliyet raporunu görüşerek

onaylamak,

b) Merkezin kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programları düzenlenmesiyle

ilgili kararları almak,

c) Araştırma ve proje tekliflerini araştırmak ve karara bağlamak,

ç) Uygulama anaokullarında ilgili birimlerce yapılacak bilimsel araştırma ve uygula-

malarda anaokulu yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

d) Öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlerde verilecek katılım belgelerinin biçimini

kararlaştırmak,

e) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturarak, grupların konuları ve

bunlarda görevlendirilecek elemanlarla ilgili kararlar almak,

f) Merkez Müdürünün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir. 

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yü-

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

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/781 

KARAR NO : 2012/741 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : HASRAT BOROYEV, Badru ve Hanum oğlu, 28/07/1945 

AZERBAYCAN doğumlu, AZERBAYCAN BAKÜ BALAKAN 

adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 Sayılı Pasaport Kanunun 26. maddesine aykırılık, 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 13/07/2010 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 20/11/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 Sayılı 

Pasaport Kanunun 26. maddesine Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık 

(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20/11/2012 tarih, 2012/209 Esas ve 2012/601 Karar sayılı 

dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile 

Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık HASRAT BOROYEV bulunamadığından gerekçeli 

kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı Ġlan olunur. 4515 

————— 

ESAS NO : 2012/779 

KARAR NO : 2012/739 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : BEYRAK SADIGOV, Ehmed ve Meryem oğlu, 17/06/1983 

ġAHBUZ doğumlu, ġAHBUZ AZERBAYCAN adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 sayılı yasanın 26. maddesi ve TCK 53. maddelerine 

aykırılık, 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 01/03/2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 30/10/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Yasanın 26. maddesi ve TCK 53. maddelerine aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla 

Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 30/10/2012 tarih, 2012/177 Esas ve 2012/440 Karar 

sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile 

Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık Beyrak SADIGOV bulunamadığından gerekçeli 

kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı Ġlan olunur. 4516 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

OTOBÜS TERMĠNALĠ ĠġLETMESĠ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Sinop Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU: 

Ġlimiz Korucuk Köyü Mevkiinde bulunan 18 J4 Pafta, 1016 Parsel 1 Pafta da kayıtlı ve 

imar planına ġehirlerarası Otogar olarak iĢlenen Sinop Belediyesi ġehirlerarası Otobüs 

Terminalinin 10 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi yolu ile iĢletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet 

Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi ihalesidir. 

2 - ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI: 

ġartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġhale servisinden 200,00.-TL‘sı 

bedelin ödenmesi Ģartıyla temin edilir. 

3 - ĠHALENĠN USULÜ YER VE ZAMANI: 

Ġhale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 

21.06.2017 tarihinde ÇarĢamba günü saat 10:00‘da Sinop Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda Ġhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır. 

4 - ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ, GEÇĠCĠ TEMĠNAT VE MĠKTARI: 

Söz konusu terminalin 10 yıllık kiralama ihalesi için belirlenen muhammen bedel K.D.V 

Hariç 6.196.555,00,-TL‘dır. 

(Altı milyon yüz doksan altı bin beĢ yüz elli beĢ lira) 

Geçici teminat muhammen bedelin % 3‘ü oranında olup, 185.896,65.-TL‘dır. (Yüz seksen 

beĢ bin sekiz yüz doksan altı lira altmıĢ beĢ kuruĢ) 

5 - ĠHALEYE KATILACAKLARDA ARANILAN ġARTLAR: 

A - ĠSTEKLĠ GERÇEK KĠġĠ ĠSE: 

TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisini 

Kanuni ikametgah belgesini, 

Tebligat için adres beyanını, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi (2017 yılına ait)  

Ġstekli adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise vekaletname ve imza sirküsü, vekalet 

verenin imza sirküsü (Noter onaylı olacak) ve ihaleden yasaklı olmadığına dair belgeyi, 

Muhammen bedelin %3 oranındaki geçici teminatını, 

Ġhaleye katılan isteklinin Sinop Belediyesine borcu olmadığına dair belgeyi, 
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ġartname bedelinin Belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuzu, 

Vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi ve sigorta il müdürlüklerinden 

alacakları borcu yoktur belgesini, 

Ġhaleden yasaklı olmadığına dair belgeyi, 

Sabıka kaydını, 

B - ĠSTEKLĠ TÜZEL KĠġĠ ĠSE: 

Tüzel kiĢiliği temsilen katılanların TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisini, adres 

beyanını, 

Tüzel KiĢiliğin tebligat adresini, 

Tüzel kiĢilik adına ihaleye girecek kiĢilerin noter onaylı vekaletname ve imza sirkülerini, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kiĢiliğin sicil kayıt belgesini (2017 yılına ait) 

Muhammen bedelin %3 oranındaki geçici teminatını, 

Sinop Belediyesine borcu olmadığına dair belgeyi, 

ġartname bedelinin Belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuzu, 

Tüzel kiĢiliğin vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi ve sigorta il 

müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesini, 

Vekaleten katılanın ve tüzel kiĢiliğin Ġhaleden yasaklı olmadığına dair belgeyi, 

Tüzel kiĢiliğin yönetim kurulu üyelerinin her birine ait sabıka kaydını, 

C - ORTAK GĠRĠġĠM ĠSE: 

Ġhaleye katılacak olan ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her birinin ayrı 

ayrı 5-A ve 5-B maddelerindeki belgeleri ile ortak giriĢim beyannamesini, 

Ġhale günü saat 09:30‘a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisine teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Ġhaleyi alan iĢletmecinin UlaĢtırma Bakanlığından Sinop Otobüs Terminali için T2 Yetki 

Belgesini alması ve sözleĢmenin imzalanmasından sonra 2 ay içinde idareye ibraz etmesi 

gerekmektedir. 

Katılımcılar ihale ile ilgili ġartnameyi Belediye BaĢkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 

ihale servisinde ücretsiz olarak görebilirler. 

Posta yolu ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Ġlanen duyurulur. 5102/1-1 
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66 KALEM DALGIÇ POMPA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Denizli BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı DESKĠ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve 

Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı olan 66 kalem dalgıç pompa teknik Ģartnamesine ve 

ALARKO markasına uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte, teknik Ģartnamenin, ALARKO markasının, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20.06.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve ALARKO markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

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

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeleri ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5238/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTARDA IP TABANLI KAMERA VE 

MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Karabük Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktarda Ip tabanlı kamera ve malzemesi, teknik Ģartnamesine ve malzeme listesine 

uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte teknik Ģartnamesinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.06.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve malzeme listesine 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5239/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 8 Haziran 2017 – Sayı : 30090 

 

MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Ankara Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı (ĠçiĢleri 

Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı) ihtiyacı muhtelif cins ve miktar çok fonksiyonlu yazıcı 

teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte teknik Ģartname, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.06.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine 

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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5240/1-1 
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45 ADET SIVI PATLAYICI TESPĠT SĠSTEMĠ (LEDS) TEMĠNĠ ĠġĠ DHMĠ  

ĠHALE YÖNETMELĠĞĠNĠN 14 ÜNCÜ MADDESĠNE GÖRE 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Dosya Numarası : 2017/13 

1 - KuruluĢun 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve Faks numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348-

204 2626- 204 2878 

  Fax No: + 90 (312) 212 81 58 

c) Ġhale dokümanının 

   görülebileceği adresi : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube 

Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı-45 Adet 

b) Teslim yerleri : Söz konusu malzeme Teknik ġartname EK-5‘te 

belirtilen Havalimanlarına teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : ĠĢin teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren azami 

210 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

b) Tarihi ve saati : 03/08/2017 saat 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.1.1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı 

sunulması zorunludur. 
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

1 - Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2 - Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

3 - Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4 - Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5 - Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

4.3.2. Ġsteklinin, Türkiye‘de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği 

sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli Ģartlara sahip 

bir baĢka firmaya yaptıracaktır. Her iki halde de bu durum belgelenecek ve bu belgeler teklifle 

birlikte verecektir. 

4.3.3.Teklif edilen Cihazlar, teknik Ģartnamede belirtilen hususlara ve en az ECAC Doc. 

No:30‘un güncel baskısında bahsedilen özelliklere uygun olacaktır. Ġstekli, TSE, CE 

ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygunluk belgelerini teklifle birlikte Ġdareye 

verecektir. Ulusal/uluslararası standartlarda imal edilmeyen cihazlar teklif edilmeyecektir. 

4.3.4. Teklif edilecek cihaz, ECAC Doc.No.30‘da belirtilen test kriterlerini karĢılayacak 

ve ECAC CEP Management Group (ECAC Ortak Değerlendirme Süreci Yönetimi Grubu) 

tarafından gerçekleĢtirilen testten geçtiğine dair ECAC tarafından verilen belge teklifle birlikte 

sunulacaktır. Bu husus ECAC web sitesinden kontrol edilecektir. 

4.3.5. Montaj/hizmete verme iĢlemleri aĢamasında, herhangi bir Ģekilde yerli malzeme 

kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda ise bu malzemelerin TSE standardında olduğuna 

iliĢkin belge. 

4.3.6. Teknik Dokümanlar 

4.3.6.1. Ġstekli cihazlara ait broĢür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, 

CD/DVD‘leri teklifle birlikte verecektir. 

4.3.6.2. Teknik ġartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar 

(kataloglar), teklif ile birlikte verilecektir. Söz konusu dokümanlar teklif edilen cihazla ilgili tüm 

detayları kapsayacaktır. 

4.3.7. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik Ģartnamede belirtilen 

belgeler. 

4.3.8. Ġstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği 

cihaza ait yedek malzemeyi en az 10 yıl süreyle temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren ayrıntılı 

yedek malzeme listesini imzalı ve kaĢeli olarak fiyatlandıracaktır. (Verilen fiyat DAT teslim fiyatı 

olacaktır.) Ġdare malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek 

malzemelerin satın alınması durumunda KuruluĢ sözleĢme yapma, teminat alma hakkını saklı 

tutar.) 
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4.3.9. Ġstekliler malın imalat süresi, montaj süresi ve nakliye süreleri ile Teknik 

ġartnamenin 5."Eğitim" maddesi hükümlerine göre eğitim süreleri vs. gösteren iĢ programını 

verecektir. Ġsteklilerin SözleĢmede belirtilen sürelerden daha kısa sürede malzemeyi teslim etmeyi 

teklif etmeleri durumunda bu süreler dikkate alınacaktır. 

4.3.10. Teknik ġartnameye Verilecek Cevaplar 

4.3.10.1. Teknik ġartnameye verilecek cevaplar Teknik ġartname Ek-6‘da belirtilen 

formatta olacaktır. 

4.3.10.2. Teknik ġartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaĢelenmiĢ, antetli 

sayfalar üzerine hazırlanmıĢ olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 

4.3.10.3. Teknik ġartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, 

cevaplandırılmamıĢ hiç bir madde kalmayacaktır. 

4.3.10.4. Teknik ġartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce 

konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili 

bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, 

madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer iĢaretlenecek ve hangi maddenin 

cevabı olduğu belirtilecektir. 

4.3.10.5. Teknik ġartnameye verilen cevaplarda "anlaĢıldı", "not edildi" gibi cevaplar 

verilmeyecek, Ģartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir Ģekilde 

cevaplandırılacaktır. 

4.3.10.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik 

Ģartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çeliĢkili maddeleri olan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

6 - Ġhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında %14 (yüzdeondört) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karĢılığı istekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ istekli adres, vergi numarası vb. 

bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmıĢ bir dilekçe ile Ġstekli yabancı ise; temsilci tayin 

ettiği firma yada kiĢiye ait ―istekli mümessili/temsilcisi‖ olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 

birlikte Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat Z-

136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuĢ tüzel kiĢilere doküman satıĢında EKAP‘a kayıtlı olma Ģartı aranacaktır.(bu Ģart yabancı 

isteklilerde aranmaz.) 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı, DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim 

edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu Ġhalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 -Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - KuruluĢumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi, ihale edip etmemekte, 

kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 5225/1-1 
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SÜLFÜRĠK ASĠT SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Nakliye 

ve Sigorta Müdürlüğünden:  

Sülfürik Asit alımı 4734 / 3-g kapsamında TeĢekkülümüz Satınalma ve Ġhale Yönetmeliği 

hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır:  

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/277225 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Bahçelievler- 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : (312) 212 69 00 / 2685 - (312) 212 17 48 

c) Elektronik Posta Adresi : -.- 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ġirketimize bağlı toplam 6 adet Santralın 2 yıl süreli 

ihtiyacı için alımı yapılacak 7.070-ton (± %20) sülfürik 

asitin, nakliye dahil Santrallere teslimi. 

b) Teslim yeri : Teknik ġartnamenin 4. maddesinde belirtildiği üzere, ilgili 

Santrallere kadar taĢınacak olup, ürün teslimatları tanker 

üzerinden Santralin asit stok tankına yapılacaktır. 

c) Teslim tarihi : Teknik ġartnamenin 4. maddesinde adları belirtilen 

ĠĢletme Müdürlüklerinin bildirdiği sülfürik asit 

miktarlarını (yazılı olarak, faks, telefon vb.) bildirim 

talebini aldığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) iĢ günü içinde 

(acil hallerde bu süre Ġdare tarafından daha kısa 

tutulabilir.) teslim edecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin Kat F 

Blok Oda No: C-3 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 19.06.2017 - 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda belirtilen belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir. 
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4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası 

belgesi; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

4.1.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.6. Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından 

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

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

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

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  
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ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

* Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır:  

a) Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

c) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

d) Ġsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mallara iliĢkin 

Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, 

e) Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Kamu veya özel sektöre gerçekleĢtirilen sülfürik asit vb. kimyasal madde temini 

iĢlerinden herhangi biri/birkaçı benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118-TRY (YüzOnSekizTürkLirası) 

karĢılığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Kat: 13 Oda No: 29 Bahçelievler-Çankaya/ 

ANKARA adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin 

Kat F Blok Oda No: C-1 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale üzerinde 

bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleĢme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 5222/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Konya İli Meram Belediyesinden: 

Köyceğiz Mahallesi 40682 ada 1 nolu 180.003,62 m² miktarındaki mülkiyeti Meram 

Belediyesi‘ne ait, imar planında Yençok: 3 Kat E: 0.60 Mesken Sahası ile birlikte konut alanı 

içerisinde emsale esas alanın % 10 unu geçmeyecek Ģekilde günlük ihtiyaçları karĢılamaya 

yönelik bağımsız ticari birim alanına isabet eden 135.000.000,00 TL muhammen bedelli 

4.050.000,00 TL geçici teminatlı taĢınmaz, 2886 Sayılı Ġhale Kanunu ve Ģartnamesi dahilinde 

―Kapalı Teklif‖ suretiyle satıĢı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı 

fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV‘den istisnadır.) 

ġartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 

Gayrimenkul Yönetim Bürosu‘ndan 2.000,00 TL bedel karĢılığında temin edilebilir. 

Ġhale 12/07/2017 ÇarĢamba günü saat 15.45‘de Hacı Ġsa Efendi Mahallesi Azerbaycan 

Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen 

salonunda, Meram Belediye Encümeni‘nce yapılacaktır. 

ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI: 

Ġhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;  

1 - Teklif Mektubu, 

2 - Geçici teminat, 

3 - Tebligat için adres beyanı, 

4 - ġartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 

5 - ġartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız Ģartsız kabul edildiğini ve ihaleye 

katılmak istendiğini belirten dilekçe, 

6 - T.C. VatandaĢlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 

7 - Gerçek kiĢiler için kanuni ikametgâh belgesi, 

8 - Tüzel KiĢiler Ġçin Ayrıca; 

a. Noter tasdikli imza sirküleri, 

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c. Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ yetki belgesi, 

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri. 

9 - Ortaklık giriĢimi olması halinde noter tasdikli ortaklık giriĢim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi olup,  

Ġstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. 

TEKLĠFLERĠN VERĠLME YERĠ VE ZAMANI: 

Ġhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 12/07/2017 ÇarĢamba günü saat 12.30‘a 

kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‗na 

teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine komisyon 

baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 

ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. 

Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla 

tespit edilir. 

Komisyon baĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

ÖDEME ġEKLĠ: 

Ġhale bedelinin % 15‘i ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin 

teminat peĢin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 15 eĢit taksitte ödenecektir. 

Ġlan olunur. 5233/1-1 
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YEMEN‘E KARAYOLU VE DENĠZYOLU NAKLĠYE HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı için ―Karayolu ve Denizyolu Nakliye Hizmeti‖ ilanen ihale 

edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No:8 

Üsküdar/ĠSTANBUL‖ adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karĢılığında temin 

edilebilecektir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 HAZĠRAN 2017 günü saat 09:00‘a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü/Evrak Servisine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 12 HAZĠRAN 2017 saat 15:00‘da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 5234/1-1 

————— 
GÜNEY SUDAN‘A KARAYOLU VE DENĠZYOLU NAKLĠYE HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı için ―Karayolu ve Denizyolu Nakliye Hizmeti‖ ilanen ihale 

edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No:8 

Üsküdar/ĠSTANBUL‖ adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karĢılığında temin 

edilebilecektir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 HAZĠRAN 2017 günü saat 09:00‘a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü/ Evrak Servisine vermiĢ / göndermiĢ 

olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 12 HAZĠRAN 2017 saat 16:00‘da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 5235/1-1 
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KĠREÇ OCAĞI SÖKÜM, ÖRÜM VE TADĠLAT ĠġLERĠ HĠZMETĠ ALIMI YAPILACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç Ocağı Söküm, Örüm ve Tadilat ĠĢleri Hizmeti T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliğine Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle 

ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/279917 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum ġeker Fabrikası 150 m3 hacmindeki 2 no‘lu 

Eberhart Kireç Ocağı refrakter tuğlalarının söküm ve 

yeniden örümü ve Kireç Ocakları ile Kireç Söndürme 

Tromelinin tadilat iĢleri. 

b) Yapılacağı yer : Çorum ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren Ġdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte iĢe baĢlanır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren 75 (YetmiĢbeĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum ġeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 20/06/2017 Salı günü, saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Çorum ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu‘na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5241/1-1 
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SÜRÜCÜLÜ 2 ADET DAMPERLĠ KAMYON KĠRALANACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 

Sürücülü 2 Adet Damperli Kamyon Kiralanması iĢi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/191785 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 244 90 55 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara ġeker Fabrikasında 2017/2018 Kampanya 

süresince günlük kok, kireç taĢı vs. gibi malzemelerin yer 

silosundan kullanım yerine 24 saat süre içerisinde belirli 

aralıklarla getirilmesi, bunların iĢlendikten sonra oluĢan 

artıkların ve malzemelerin (pancar toprağı, pancar 

kuyruğu vs) pres filtre toprağının idarece fabrika 

sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak 

taĢınması iĢi  

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi  : Tahmini 114 Gün  

  ĠĢe BaĢlama Tarihi : 15.09.2017 

  ĠĢin BitiĢ Tarihi : 06.01.2018 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 23.06.2017 Saat 10:00  

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Yüzonsekiztürklirası) bedel karĢılığında aynı 

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

zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5010/1-1 
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MARTOPĠKÖR VE MARTOPERFARATÖR YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: MARTOPĠKÖR VE MARTOPERFARATÖR YEDEKLERĠ alımı 4734 sayılı 

Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017 / 274121 

Dosya no  : 1722043 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan 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 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Martopikör ve martoperfaratör yedekleri: 19 kalem 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi‘ndeki Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 29/06/2017 PerĢembe günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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 kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif beraber çalıĢan B-150-25 ile B-150-29 ve B-150-

21A² ile B-150-21 B² resim no.lu malzeme grupları için toplamda en düĢük, diğer kalemler için 

en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 29/06/2017 PerĢembe günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler 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 aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 5217/1-1 
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MEYDAN HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale 

Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/277981 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017/2018 Kampanya Döneminde Toplam 452.270 Ton 

(±%20 toleranslı) Olmak Üzere Meydan Hizmetleri 

Hizmet Alımı ĠĢidir. Fabrikamız ĠĢletme Servisi Meydan 

Hizmetleri Hizmet Alımına Ait; boĢaltma, parti, 

biçimlendirme, istif, doldurma, uzaklaĢtırma, karma, 

katlama, takviye, taĢıma, temizlik, sıkıĢtırma ve düzeltme 

iĢlerinin bir bütünlük içerisinde prosesi aksatmadan sürekli 

yapılması iĢi. (KireçtaĢının kireç ocağı yer bunkerinin 

içine taĢınması, Kok kömürünün kireç ocağı yer 

bunkerinin içine taĢınması, KireçtaĢı balastının kireç 

ocağından uzaklaĢtırılması, Kok tozunun kireç ocağından 

uzaklaĢtırılması, Çevrede biriken atıkların toplanması ve 

kireç cürufunun kireç ocağından uzaklaĢtırılması, Kazan 

dairesinde yakılacak kömürün taĢınıp kömür hazırlamanın 

önüne istif edilmesi, Kömür hazırlama, Kok + linyit 

boĢaltma, toplama, parti yapma, biçimlendirme, Kömür 

cürufu – kül, Pres filtre çamuru, Ot tutucu ve taĢ tutucu 

atıklarının taĢınması, Pülp (ot, kuyruk, atık küspe), 

Seyyar/sabit otomatik boĢaltma toprağı, Tumba temizliği – 

düzeltme ve Küspe havuzundan küspenin çekilmesi gibi 

iĢlerin 24 saat / gün aksatmadan yerine getirilmesi) 

b) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢin süresi sözleĢmenin imzalanmasını müteakip iĢe 

baĢlama tarihinden Ilgın ġeker Fabrikası 2017/2018 

Rafineri Kampanyası sonuna kadardır. 
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3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 19/06/2017 Pazartesi günü, saat 14:30 

4 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1.Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karĢılığı Ilgın ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / 

KONYA adresinden satın alınabilir.  

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

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu‘na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

7.3. Yüklenici iĢ yerinde bulunduracağı; en az 2 adet büyük lastik tekerlekli kepçe 

(kapasitesi 3,5 m³‘den az olmayan yükleyici), en az 1 adet kazıcı yükleyici kepçe, en az 5 adet 

(asgari 10 tonluk) tonajlı damperli kamyonun kendi malı olduğuna dair belgeleri sözleĢme 

imzalamadan önce vermek zorundadır. 5213/1-1 

————— 

KĠREÇ OCAĞININ ĠġLETĠLMESĠ HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

2017/2018 Kampanya Dönemi Kireç Ocağının ĠĢletilmesi Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale 

Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/278161 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 0 332 885 72 10 
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2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017/2018 Kampanya döneminde fabrikamızca kireç sütü 

üretmek için kurulan 2 adet 125 m³ kapasiteli kireç ocağı 

tesisinin idarece verilecek olan iĢletme talimatlarına uygun 

olarak her vardiyada 3 adet iĢçi olmak üzere toplam 9 adet 

iĢçi ile 130 gün (±%20 toleranslı) boyunca iĢletme 

Ģartlarına ve kapasitesine uygun olarak 24 saat/gün 

kesintisiz iĢletilmesi iĢlerinin yapılması hizmetidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin süresi, iĢe baĢlama tarihinden itibaren Ilgın 

ġeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Dönemidir (±%20 

toleranslı 130 (yüzotuz) takvim günüdür). 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 20/06/2017 Salı günü, saat 14.30 

4 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karĢılığı Ilgın ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / 

KONYA adresinden satın alınabilir.  

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

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu‘na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 5212/1-1 
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SĠLO PÜSKÜRTME ġĠBER VENTĠL GÖVDE, KAPAK, KLAPE, MĠL YATAĞI, 

SALMASTRA BASKI YUVASI BRONZ BURÇ MAL ALIMI  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Ġhale Kayıt no : 2017/267293 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

Merkez/ERZĠNCAN 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 160 No‘lu Teknik ġartnamede yer alan 500 Adet 

NW 125 Silo Püskürtme ġiber Ventil Gövdesi 500 

Adet NW 125 Silo Püskürtme ġiber Ventil Kapağı, 

500 Adet NW 125 Silo Püskürtme ġiber Ventil 

Klapesi, 151 No‘lu Teknik ġartnamede yer alan 500 

Adet NW 125 Silo Püskürtme ġiberi Mil Yatağı, 152 

No‘lu Teknik ġartnamede yer alan 500 Adet NW 

125 Silo ġiber Ventil Salmastra Baskısı, 500 Adet 

NW 125 Silo ġiber Ventil Salmastra Yuvası, 124 

No‘lu Teknik ġartnamede yer alan 2 Adet Bronz 

Burç Ø 60 x Ø 40 L = 400 Gbz 14, 2 Adet Bronz 

Burç Ø 100 x Ø 50 L = 400, 2 Adet Bronz Burç Ø 

100 x Ø 40 L = 400, 2 Adet Bronz Burç Ø 140 x Ø 

80 L = 400, 2 Adet Bronz Burç Ø 80 x Ø 40 L = 

400, 2 Adet Bronz Burç Ø 140 x Ø 90 L = 400, 2 

Adet Bronz Burç Ø 170 x Ø 100 L = 400, 2 Adet 

Bronz Burç Ø 140 x Ø 60 L = 400, 2 Adet Bronz 

Burç Ø 160 x Ø 80 L = 400, 4 Adet Bronz Burç Ø 

150 x Ø 90 L = 400, 2 Adet Bronz Burç Ø 90 x Ø 50 

L = 400, 2 Adet Bronz Burç Ø 110 x Ø 70 L = 400, 

4 Adet Bronz Burç Ø 150 x Ø 100 L = 400, 2 Adet 

Bronz Burç Ø 170 x Ø 90 L = 400, 2 Adet Bronz 

Burç Ø 200 x Ø 130 L = 400,70 Adet Pirinç Ø145 x 

Ø 120L Silo Ventil NW 125 = 230 Mal Alım ĠĢi  

b) Teslim Yeri : Erzincan ġeker Fabrikası (Makine Fabrikası) 

Malzeme Ambarına. 

c) Teslim Tarihleri : SözleĢme imzalandıktan sonra, Ġdare tarafından 

firmaya yazılı olarak bildirilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Son Teklif Verme  

    Tarihi ve Saati : 20/06/2017 Salı Günü Saat 14:00 de 
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4 - Ġhale: ġartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

5 - Ġhale dokümanı: Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir 

ve 100,00 (Yüz TL) karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 20.06.2017 Salı günü saat 14:00‘e kadar Erzincan ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü haberleĢme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 

(Postadaki gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır.)  

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliye iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler, teklif edilen bedelinin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Y.KırkbeĢ) 

takvim günü olmalıdır.  

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 5252/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLĠKLER 

AĢağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Beyoğlu Onaltıncı, Sincan Üçüncü Noterlikleri 03.08.2017 tarihinde ve Yenimahalle Ġkinci 

Noterliği 07.08.2017 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir.  

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 

SIRA NO NOTERLĠK ADI 2016 YILI GAYRĠ SAFĠ GELĠRĠ 

1 BEYOĞLU ONALTINCI NOTERLĠĞĠ 2.085.059,92 TL 

2 SĠNCAN ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 1.708.381,36 TL 

3 YENĠMAHALLE ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.220.625,34 TL 

 5247/1-1 
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Çankaya Belediye Başkanlığından: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

MUHATABI : Ġmsa Grup ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. 

ADRESĠ : Bilinmiyor 

Çayyolu Dodurga Mahallesi, Ġmarın 44493 ada 7 parsel üzerinde bulunan binada meydana 

getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 12.08.2016 gün ve 163/08243 sayılı tespit 

zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. Maddesi gereğince Ġmsa Grup ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti. 

1.138,37. (Bin Yüz Otuz Sekiz Türk Lirası Otuz Yedi KuruĢ) TL. tutarında para cezası tahakkuk 

ettirilmesi Belediye Encümenin 23.08.2016 gün ve 4420 sayılı kararı ile hüküm altına alınmıĢ 

olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiĢ ise de mevcut adresinizde 

bulunamamanız ve tebligata elveriĢli baĢka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan 

kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıĢtır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 23.08.2016 gün ve 4420 sayılı karar, 7201 

sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 

ilanen tebliğ olunur. 4884/1-1 

—— • —— 

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden: 

AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları 

mevcut sözleĢmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir. 

Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 

olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 

belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı 

HYB 

Numarası 

Standard/Kriter 

Numarası Fesih Tarihi 

Fesih 

Gerekçesi 

YAġA ERDOĞAN - 

ÖZÇABA MEDĠKAL - 

MERSĠN ġUBESĠ 

33-HYB-655 TS 12426 19.04.2017 
FĠRMA 

ĠSTEĞĠ 

BERNA ÇETĠN ĠDOL 

TĠCARET 
33-HYB-960 

TS 12255 

TS 13015+A1 
29.05.2017 

FĠRMA 

ĠSTEĞĠ 

DOSTLAR OTOMOTĠV 

ÖZEL FORD SERVĠSĠ-

EKREM BĠRĠN 

33-HYB-598 
TS 12047 

TS 8516 
23.05.2017 

FĠRMA 

ĠSTEĞĠ 

 

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

AKDENĠZ/MERSĠN 

Tel : 0 324 337 41 71 -72 Faks:0 324 337 41 70 

Belge Türü : HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi 5214/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Kızılırmak-Ġvedik Ġsale Hattı Anteks Etabına iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 5231/1-1 

————— 

43085 ada 2 parsele iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan Panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 5232/1-1 



8 Haziran 2017 – Sayı : 30090 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5226/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5227/1-1 



8 Haziran 2017 – Sayı : 30090 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nun ilgili maddeleri gereğince 

aĢağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. Ġlgililerin; 

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen Ģartları taĢımaları, 

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiĢtirilen 23. ve 25. 

maddelerinde belirlenen asgari koĢulları sağlamıĢ olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmıĢ olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen Ģartları taĢıyan adayların; 

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, baĢvuracak adayların baĢvuru dilekçelerine; 

özgeçmiĢlerini, Doçentlik belgesi, baĢlıca araĢtırma eserlerini ve bilimsel çalıĢma ile yayınlarını 

kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, 

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini 

belirten dilekçelerine kısa özgeçmiĢlerini, doktora belgelerini, varsa Kamu Personeli Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınav Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil 

Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı 

ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

3 - Yardımcı Doçentler için, üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından adayların en 

az 70 (YetmiĢ ) puan almaları gerekmektedir. 

4 - BaĢvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde yapılacaktır. 

5 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

 

                      Sınav Programı      Tarih   Saat             Yer  

 Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı 30/06/2017 10.00 Ġlgili Birimlerde 

 

BĠRĠM/BÖLÜM 

ANABĠLĠM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM Doçent 

Yardımcı 

Doçent AÇIKLAMALAR 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Çevre Sağlığı 1  Biyoloji Alanında Doçentlik Belgesine 

Sahip Olmak. 

Çevre Sağlığı 
 

1 
Tıbbi Farmakoloji Alanında Tıpta 

Uzmanlık Belgesine Sahip Olmak. 

ÇÖLEMERĠK MESLEK YÜKSEKOKULU 

Gıda ĠĢleme 
 

1 Bitki Bilimi Alanında Doktoralı Olmak. 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Elektronik   1 
Bilgisayar Mühendisliği Alanında 

Doktoralı Olmak. 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Eğitim Programları ve Öğretim   1 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi Alanında Doktoralı Olmak. 

 5236/1-1 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETĠM ÜYELERĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 sayılı 

Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesi ve ĠTÜ 

Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı 

statüde çalıĢtırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 

gün olup, baĢvurular Ģahsen yapılacaktır. 

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen Ģartları 

sağlayan adaylar, baĢvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 

özgeçmiĢleri, doçentlik belgesi, ĠTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan 

onaylı), baĢlıca araĢtırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan bir 

dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

2 - Yurt dıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurul BaĢkanlığından denklik 

belgesinin alınmıĢ olması Ģarttır. 

3 - Ġlana baĢvuran adaylar ĠTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 

2014) hangisine göre baĢvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar. 

4 - Ġlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığının 

http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir. 

 

Birim 

Profesör Doçent 

Alan/Özellik Adet Derece Adet Derece 

Bilgisayar ve BiliĢim Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği     1 1 
Yapay zeka ve robotik alanlarında 

çalıĢmaları olmak. 

Elektrik-Elektronik Fakültesi 

Elektronik ve 

HaberleĢme Müh. 
1 1     

Kablosuz haberleĢme ve ağ 

teknolojileri: 5. nesil ve ötesi 

mobil haberleĢme mimarisi ve 

yazılım tanımlı ağ sistemleri 

alanlarında çalıĢmaları olmak. 

Gemi ĠnĢaatı ve Deniz Bil. Fakültesi 

Gemi ĠnĢaatı ve Gemi 

Mak. Mühendisliği 
    1 1 

Gemi dalga direnci hesaplamaları 

ile tekne form optimizasyonu 

alanlarında çalıĢmaları olmak. 

Gemi ve Deniz 

Teknolojisi Müh. 
    1 1 

Gemi, pervane ve dümen 

etkileĢimi ile akıĢkan kaynaklı 

titreĢim alanlarında çalıĢmaları 

olmak. 
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Birim 

Profesör Doçent 

Alan/Özellik Adet Derece Adet Derece 

Fen Edebiyat Fakültesi 

Matematik Mühendisliği 1 1     

Doçentliğini Ġstatistik alanında 

almıĢ olup, çok değiĢkenli istatistik 

konularında bilimsel çalıĢmaları 

olmak. 

Fizik Mühendisliği     1 1 

Polimetrik hidrojellerin 

spektroskopik ve elektriksel 

özelliklerinin incelenmesi alanında 

çalıĢmaları olmak. 

Fizik Mühendisliği     1 1 

Yoğun madde fiziği dalında 

manyetizma ve nötron saçılması 

konularında çalıĢmaları olmak. 

Fizik Mühendisliği     1 1 

Kuramsal ve gözlemsel kozmoloji 

alanında bilimsel çalıĢmaları 

olmak. 

Matematik Mühendisliği     1 1 

Diferansiyel geometri alanında, 

biharmonik altmanifoldlar konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak.  

Matematik Mühendisliği     1 1 

Kompleks fonksiyonlar teorisi 

alanında harmonik yalınkat 

fonksiyonlar konusunda çalıĢmaları 

olmak. 

ĠnĢaat Fakültesi 

Geomatik Mühendisliği  1 1     

Uzaktan algılama yöntemleri ile 

deprem hasarlarının ve litolojik 

birimlerin belirlenmesi konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

ĠĢletme Fakültesi 

ĠĢletme Müh.     1 1 

Yönetim Organizasyon / teknoloji 

adaptasyonu ve nitel araĢtırma 

yöntemleri alanlarında çalıĢmaları 

olmak. 

Endüstri Müh.     1 1 

BiliĢim sistemleri, akıllı sistemler 

ve bulanık karar verme alanlarında 

çalıĢmaları olmak. 

Maden Fakültesi 

Cevher Haz. Müh. 1 1     

Kıymetli materyaller ve baz 

metallerin zenginleĢtirilmesi 

alanında çalıĢmaları olmak. 
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Birim 

Profesör Doçent 

Alan/Özellik Adet Derece Adet Derece 

Maden Fakültesi 

Jeofizik Müh. 

    

1 1 

Sismotektonik, jeodinamik ve 

tsunami alanlarında çalıĢmaları 

olmak. 

Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık  1 1     
Mimari ve kentsel koruma 

alanlarında çalıĢmaları olmak. 

Mimarlık  1 1     

Mimari tasarımda biliĢim ve sanal 

mecralarda iĢbirlikli tasarım 

alanında çalıĢmaları olmak. 

Peyzaj Mimarlığı 1 1     
Peyzaj konstrüksiyonu alanında 

çalıĢmaları olmak. 

ġehir ve Bölge Planlama     1 1 
ġehir ve bölge planlaması 

alanlarında çalıĢmaları olmak. 

Ġç Mimarlık     1 1 
Ġç mekan tasarımı konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

Ġç Mimarlık     1 1 

Mekansal dizim, yön bulma ve 

oryantasyon, çevresel psikoloji, 

çevre tasarımı konularında 

çalıĢmaları olmak ve yarıĢmalarda 

ödül almıĢ olmak. 

Türk Musikisi Devlet Kons. 

Müzikoloji 1 1     

Osmanlı-Türk Müziği tarihi 

alanında ulusal ve uluslararası 

çalıĢmaları olmak. 

Çalgı      1 1 

Konservatuarların çalgı bölümünden 

mezun olup, Yükseköğretim 

kurumlarında 3 telli klasik 

kemençe çalgısında en az 5 yıl 

ders vermiĢ olmak. 

Müzik Teknolojileri     1 3 

Kayıt, miks ve mastering 

alanlarında en az on (10) yıllık 

pratik uygulama ve ders verme 

deneyimine sahip olup, tını algısı 

ve çalgı tını estetiği üzerine 

çalıĢmaları olmak. 

GENEL TOPLAM 8   16     

 5224/1-1 
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Okan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca öğretim üyeleri 

alınacaktır. 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların; baĢvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiĢi, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik 

Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve varsa yabancı dil baĢarı belgesi ile 

ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren baĢvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren 6 

(altı) adet CD‘yi Rektörlük Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların; baĢvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiĢi, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve 

Doçentlik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil baĢarı belgesi ile 

ÇalıĢma/Emeklilik Belgesini içeren baĢvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiĢ ve eserlerini içeren 4 

(dört) adet CD‘yi Rektörlük Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. 

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) gün içerisinde, Ģahsen veya 

posta yoluyla baĢvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan baĢvurular geçerli kabul 

edilmeyecektir. Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla / ĠSTANBUL 

Ġlan BaĢlama-BitiĢ Tarihi: 8-22 Haziran 2017 
 

Birim 

Bölüm/Prog./ 

Anabilim Dalı Unvan Kadro Özel ġartlar 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Halkla ĠliĢkiler 

ve Reklamcılık 
Profesör 1 

Uygulamalı ĠletiĢim Bilimleri 

alanında Doçentliğini almıĢ olmak. 

Marka, Reklam, Pazarlama ĠletiĢimi, 

Dijital ĠletiĢim alanında akademik 

çalıĢmaları bulunmak, sektörel 

uygulamalarda bulunmuĢ olmak 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Spor 

Yöneticiliği 
Doçent 1 Alanında Doçent olmak 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 
Profesör 1* 

Alanında Doçent veya Profesör 

olmak, Çocuk Endokrinolojisi 

uzmanı olmak 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 
Ortodonti Doçent 2 Alanında Doçent olmak 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 
Ortodonti Profesör 2 Alanında Doçent veya Profesör olmak 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 
Pedodonti Doçent 1 Alanında Doçent olmak 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik DiĢ 

Tedavisi 
Doçent 2 Alanında Doçent olmak 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 

Protetik DiĢ 

Tedavisi 
Profesör 1 Alanında Doçent veya Profesör olmak 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 

Restoratif DiĢ 

Tedavisi 
Doçent 1 Alanında Doçent olmak 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 

Restoratif DiĢ 

Tedavisi 
Profesör 1 Alanında Doçent veya Profesör olmak 

 
* Ġngilizce Tıp 5270/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2017 - 191 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2017 - 3600 SĠVAS 

Dosya No : 60.05.47 

Tokat Ġli, ReĢadiye Ġlçesi, Baydarlı ve HasanĢeyh Belediyesi, Ġlave ve Revizyon Ġmar 

Planı kapsamında yapılan arazi incelemesinde tespit edilen, Kurulumuzun 01.10.2016 tarih ve 

3102 sayılı kararı ile tescili prensip olarak uygun bulunan Keçiköy Kalesi‘nin nihai tescilinin 

yapılması talebini içeren Koruma Bölge Kurulu raportörünün 03.04.2017 tarihli ve 308 sayılı 

dosya inceleme raporu, tescile esas kurum görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Tokat Ġli, ReĢadiye Ġlçesi, HasanĢeyh Beldesi, Keçiköy Mahallesi,  mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait, tapunun 106 ada, 29 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde, özel 

mülkiyete ait tapunun 106 ada, 7 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde ve özel 

mülkiyete ait tapunun 106 ada, 11,12 nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazların tamamında tespit 

edilen Keçiköy Kalesi‘nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları 

örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 

1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına;  

Keçiköy Kalesi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları 

olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin belirlenmesine; 

Keçiköy Kalesi I. derece arkeolojik sit sınırı ile çakıĢmalı olan ER:3312868 ruhsat nolu 

sahada Keçiköy Kalesi I. derece arkeolojik sit sınırına hiçbir inĢai ve fiziki müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2017 - 190 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.04.2017 - 3584 SĠVAS 

Dosya No : 58.03.66 

Sivas Ġli, Gürün Ġlçesi, Yelken Köyü, Fatma DerviĢ Mezrasında gerçekleĢen kaçak kazı 

sonucunda ortaya çıkan çukurların kapatılması isteminde bulunan Kültür Varlıkları ve müzeler 

Genel Müdürlüğü‘nün 19.09.2011 tarihli ve 190169 sayılı yazısı,  tespit edilen Fatma DerviĢ 

Höyüğü ve Yeraltı YerleĢmesi‘nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde sayılan taĢınmaz kültür 

varlıkları örneklerinden olması nedeniyle II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi 

isteminde bulunan Sivas Valiliği (Müze Müdürlüğü)‘nin 05.09.2016 tarihli ve 1642-4278 sayılı 

yazısı, Koruma Bölge Kurulu raportörünün 03.04.2017 tarihli ve 307 sayılı dosya inceleme 

raporu, ilgi kurum görüĢleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonucunda: 

Sivas Ġli, Gürün Ġlçesi, Yelken Köyü, Köyiçi Mevkiinde, mülkiyetleri özel ve Maliye 

Hazinesine ait tapunun muhtelif parsellerinde tespit edilen Fatma DerviĢ Höyüğü ve Yeraltı 

YerleĢmesi‘nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlıkları 

örneklerinden biri olması nedeniyle II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar 

eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle II. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına;  

Fatma DerviĢ Höyüğü ve Yeraltı YerleĢmesi II. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı II. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma 

koĢulları hükümlerinin belirlenmesine; 

Alanda kaçak kazı çukurlarına yönelik herhangi bir iĢlem yapılmadığı anlaĢıldığından 

savcılık/ilgili mahkemenin görüĢü alınarak alandaki kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü 

denetiminde kapatılmasına, kaçak kazılara yönelik suç duyurusunda bulunulmamıĢ ise suç 

duyurusunda bulunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2017 - 190 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.04.2017 - 3586 SĠVAS 

Dosya No : 58.08.52 

Sivas Ġli, SuĢehri Ġlçesi, Kayadelen Köyünde yüzey araĢtırmasında tespit edilen ve baraj 

su tutma havzasında kalan Sıradur Höyüğünde tahribatın artması nedeniyle araĢtırma baĢkanı 

tarafından istenilen kurtarma kazısının Müze Müdürlüğünce değerlendirilmesi isteminde bulunan 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün talebi üzerine Müze Müdürlüğünce yapılan 

çalıĢma sonucunda tespit edilen Sıradur Höyük ve Nekropolü‘nün tescilinin istendiği Sivas 

Valiliği (Müze Müdürlüğü)‘nin 03.11.2016 tarihli ve 19007571-150/2027 sayılı yazısı Koruma 

Bölge Kurulu raportörünün 31.03.2017 tarihli ve 306 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Sivas Ġli, SuĢehri Ġlçesi, Kayadelen Köyü,  sit alanı dıĢında bulunan, mülkiyeti Kamu Orta 

Malına ait, tapunun 348 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir bölümünde tespit edilen Sıradur 

Höyük ve Nekropolü‘nün 2863 sayılı Kanun 6. maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlığı 

örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 

1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına;  

Sıradur Höyük ve Nekropolü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine;  

Sıradur Höyük ve Nekropolü‘nün baraj rezervuar alanında kalması nedeniyle tahribatın 

daha fazla artmaması için mevsim Ģartlarının ve su seviyesinin uygun olduğu tarihlerde kurtarma 

kazısı yapılması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2017 - 190 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.04.2017 - 3585 SĠVAS 

Dosya No : 58.08.53 

Sivas Ġli, SuĢehri Ġlçesi, Gökçekent Köyü, sit alanı dıĢında bulunan, mülkiyetleri Maliye 

Hazinesine ait,  tapunun 101 ada, 9 ve 131 ada, 11,12 ve 13 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazların 

bir bölümünde Köse-ReĢadiye Elektrik Enerji Ġletim Hattı projesi güzergah incelemesi 

kapsamında tespit edilen Kurulumuzun 07.12.2016 tarih ve 3202 sayılı kararı ile tescili prensip 

olarak uygun bulunan Gökçekent Yamaç YerleĢimi‘nin nihai tescilinin yapılması talebini içeren 

Koruma Bölge Kurulu raportörünün 31.03.2017 tarihli ve 301 sayılı dosya inceleme raporu, 

tescile esas kurum görüĢleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonucunda: 

Sivas Ġli, SuĢehri Ġlçesi, Gökçekent Köyü, sit alanı dıĢında bulunan, mülkiyetleri Maliye 

Hazinesine ait,  tapunun 101 ada, 9 ve 131 ada, 11,12 ve 13 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazların 

bir bölümünde tespit edilen Gökçekent Yamaç YerleĢimi‘nin 2863 sayılı Kanununun 6. 

Maddesinde sayılan taĢınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği 

Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Gökçekent Yamaç YerleĢimi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2017 - 190 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.04.2017 - 3582 SĠVAS 

Dosya No : 44.11.20 

Malatya Ġli, Kuluncak Ġlçesi, BaĢören Mahallesi, ‗‘IV. Grup Maden Arama Ruhsat Etütü 

Projesi‘‘ saha incelemesinde ruhsat sahası içerisinde Malatya Müze Müdürlüğünce tespit edilen, 

Kurulumuzun 19.08.2016 tarih ve 3009 sayılı kararı ile tescili prensip olarak uygun bulunan 

Alibeyli Höyüğü‘nün nihai tescilinin yapılabilmesi için tespit ve tescil yönetmeliği gereğince 

belgelerin temin edilerek Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminde bulunan Koruma Bölge 

Kurulu raportörünün 26.04.2017 tarihli ve 424 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Malatya Ġli, Kuluncak Ġlçesi, BaĢören Mahallesi, mülkiyetleri özel ve Maliye Hazinesine 

ait tapulama harici ve tapunun 123 ada, 1 ve 7 nolu parsellerinde kayıtlı taĢınmazlarda tespit 

edilen Alibeyli Höyüğünün 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde belirtilen yerlerden olması ve 2863 

sayılı Kanun kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesi, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece 

arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına;  

Alibeyli Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine; 

Malatya Ġli, Kuluncak Ġlçesi, BaĢören Mahallesi, 201100410 (ER:3252717) ruhsat nolu 

sahada çalıĢma yapılması durumunda Alibeyli Höyüğüne hiçbir Ģekilde inĢai ve fiziki müdahalede 

bulunulmamasına, Alibeyli Höyüğünün siluetini etkilemeden I. derece arkeolojik sit sınırından 

itibaren çevresini kapsayacak Ģekilde 200 metrelik bir koruma bandı bırakılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2017 - 190 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.04.2017 - 3587 SĠVAS 

Dosya No : 58.08.54 

Sivas Ġli, SuĢehri Ġlçesi, Gökçekent Köyü, Kaleboynu Mevkii, sit alanı dıĢında bulunan, 

mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait,  tapunun 131 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir 

bölümünde bir bölümünde Köse-ReĢadiye Elektrik Enerji Ġletim Hattı projesi güzergah 

incelemesi kapsamında tespit edilen Kurulumuzun 07.12.2016 tarih ve 3202 sayılı kararı ile 

tescili prensip olarak uygun bulunan Gökçekent Kalesi‘nin nihai tescilinin yapılması talebini 

içeren Koruma Bölge Kurulu raportörünün 31.03.2017 tarihli ve 300 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Sivas Ġli, SuĢehri Ġlçesi, Gökçekent Köyü, Kaleboynu Mevkii, sit alanı dıĢında bulunan, 

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 131 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazın bir 

bölümünde tespit edilen Gökçekent Kalesi‘nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde sayılan 

taĢınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, karar eki 1/2000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. derece 

arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına; 

Gökçekent Kalesi I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

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)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2017/10307 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması
Hakkında Karar

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliğine Seçme

Kararı (No: 683)

ATAMA KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Hazine Müsteşarlığı Tarafından Türkiye

Cumhuriyeti Adına Hibe Alınması, Hibe Verilmesi ve Hibelerin Takibine Dair
Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
— Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa,

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
— Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/19308 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 7/6/2017 tarihli ve 30089 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


