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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA HÜKÜMETİ ARASINDA 
ASKERİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 
DAİR KANUN

Kanun No. 6393 Kabul Tarihi: 15/1/2013

MADDE 1 – (1) 4 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın onay-
lanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/1/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA BAŞTA TERÖRİZM VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR 
OLMAK ÜZERE AĞIR SUÇLARLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ 

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6394 Kabul Tarihi: 15/1/2013

MADDE 1 – (1) 10 Mart 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak
Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/1/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ 

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6395 Kabul Tarihi: 15/1/2013

MADDE 1 – (1) 10 Mart 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması”nın
onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/1/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ARASINDA TARIMSAL İŞBİRLİĞİ KONULU 

MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6396 Kabul Tarihi: 15/1/2013

MADDE 1 – (1) 28 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat
Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/1/2013
—— • ——

ULUSLARARASI BİTKİ KORUMA SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN 
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6397 Kabul Tarihi: 15/1/2013

MADDE 1 – (1) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Konferansının 1997 yılında
düzenlenen 29 uncu oturumunda kabul edilen “Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi”nin ye-
niden gözden geçirilmiş metnine katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/1/2013
—— • ——

AFRİKA KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6398 Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1)  4/8/1963 tarihli “Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması”na
katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrika Kalkınma Bankasına olan sermaye
iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 67.790.000 Özel Çekme Hakkı
(SDR) karşılığını geçemez. Bakanlar Kurulu gerektiğinde söz konusu tutarı beş katına kadar
artırmaya yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/1/2013
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AFRİKA KALKINMA FONU KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6399 Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) 29/11/1972 tarihli “Afrika Kalkınma Fonu Kuruluş Anlaşması”na ka-
tılmamız, Anlaşma’nın 58 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 43 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrası ile 48 inci maddesine ihtirazi kayıt derpiş olunmak kaydıyla uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrika Kalkınma Fonuna olan sermaye iş-
tiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 40.693.468 Özel Çekme Hakkı
(SDR) karşılığını geçemez. Bakanlar Kurulu gerektiğinde söz konusu tutarı beş katına kadar
artırmaya yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/1/2013
—— • ——

MİLLETLERARASI FİNANSMAN KURUMU ANA ANLAŞMASININ TADİL 

EDİLMESİNE İLİŞKİN GUVERNÖRLER KURULU KARARININ 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN

Kanun No. 6400 Kabul Tarihi: 17/1/2013

MADDE 1 – (1) Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının tadil edilmesine
ilişkin Guvernörler Kurulu Kararının onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/1/2013
—— • ——

TBMM KARARI

HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE

YÖNELİK İHLALLERİN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN

TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS

ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA

İLİŞKİN KARAR

           Karar No. 1030                                                         Karar Tarihi: 22.01.2013

Haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti ve önlenmesine

ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri

uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurul-

masına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden

başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun

22.01.2013 tarihli 55’inci Birleşiminde karar verilmiştir.
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

           Karar Sayısı : 2013/4245

           Ekli “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere

Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Bakanlığının 26/11/2012 tarihli ve 17558 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun

19 uncu maddesi ile 2844 sayılı Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi

Hakkında Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     S. ERGİN                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

          Başbakanlıktan:
           Karar Sayısı : 2013/46

           1 – Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve

+ 3600 ek göstergeli Araştırma ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığına Abdullah AKKAYA’nın

atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2945 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

29/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN

                Başbakan

—— • ——
          Başbakan Yardımcılığından:
           Karar Sayısı : 2013/47

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Atatürk Kültür, Dil ve

Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Derya ÖRS’ün atanması, 664 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

29/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Bülent ARINÇ

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
          Başbakan Yardımcılığından:
           Karar Sayısı : 2013/48

           1 – Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Yakup YILDIRIM’ın başka

bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

           Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Sivas Vakıflar

Bölge Müdürlüğüne Ali VERAL’ın atanması,

           657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

29/1/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Bülent ARINÇ

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı
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YÖNETMELİKLER

Milli Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HAVA TRAFİK KONTROL HİZMETLERİ

PERSONELİ LİSANS VE DERECELENDİRME

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluğunda

olan hava sahası ve askeri meydanlar ile iniş-kalkış alanlarını kullanan sivil ve askeri hava tra-

fiğinin emniyetli, düzenli ve hızlı akışını temel alan hava trafik kontrol hizmetlerinin etkinli-

ğinin sağlanmasını temin etmek için, hava üs komutanlıkları, hava meydan/alay komutanlık-

larında çalışmakta olan askeri hava trafik kontrol hizmetleri personelinin (subay/astsubay)

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı ICAO Şikago Sözleşmesinin 1 inci Eki ve EUROCONTROL

Teşkilatı tarafından yayımlanan ESARR-5 Hava Trafik Kontrolörleri Avrupa Lisanslandırma

Düzenlemesi paralelinde sahip olması gereken sağlık, eğitim ve uzmanlık şartlarının belirlen-

mesine, lisans, sertifika ve derecelerinin verilmesine, muhafaza edilmesine, yenilenmesine, sü-

reli olarak askıya alınmasına veya süresiz olarak iptal edilmesine ilişkin esasların düzenlenmesi

ve emniyet standartlarının muhafaza edilerek geliştirilmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, düzenleyici makam olarak Genelkurmay Başkanlığını,

hizmet sağlayıcı olarak kuvvet komutanlıklarını ve üs, meydan veya alay komutanlıklarında

hava trafik hizmeti vermekle görevli Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri hava trafik kont-

rolörü subay ve astsubaylar ile hava trafik kontrol hizmetlerinde görevli personeli ve bu Yö-

netmeliği uygulamakla görevli kişi, makam ve kuruluşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,

a) 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Uluslararası Sivil Ha-

vacılık Teşkilatı ICAO Şikago Sözleşmesinin 1 inci Ekine dayanılarak,

b) EUROCONTROL Teşkilatı tarafından yayımlanan ESARR-5 Hava Trafik Kontro-

lörleri Avrupa Lisanslandırma Düzenlemesine paralel olarak,

hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday askeri hava trafik kontrolörü: Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen

eğitimi veya eğitim programları kapsam ve niteliği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanlığı tarafından belirlenmiş ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından denkliği kabul edil-

miş, hava trafik kontrol temel eğitimi veren kurum, kuruluş veya yüksek öğretim kurumlarının

hava trafik temel eğitimini başarıyla tamamlayan ve gerçek trafik ortamında görev başı eğiti-

mine katılmaya hazır kişiyi,

b) Aday askeri hava trafik kontrolörü sertifikası: Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafın-

dan verilen eğitimi veya eğitim programları kapsam ve niteliği Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-

berleşme Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından denkliği

kabul edilmiş, hava trafik kontrol temel eğitimi veren kurum, kuruluş veya yüksek öğretim ku-

rumlarının hava trafik temel eğitimini başarıyla tamamlayan kişilere gerçek trafik ortamında

hava trafik kontrol ünite eğitimine katılabilmek için verilen sertifikayı,

c) Aletli meydan kontrol derecesi: Aletli yaklaşma ve kalkış usulleri bulunan ve yak-

laşma kontrol hizmetinin bir yaklaşma kontrol ünitesi veya bir saha kontrol merkezi tarafından

verildiği hava meydanlarında çalışan askeri hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken

dereceyi,

ç) Asistan askeri hava trafik kontrolörü: Geçerli bir lisansa sahip olan, çalıştığı hava

trafik kontrol ünitesinde derecesi bulunmayan ve askeri hava trafik kontrolörü nezaretinde hava

trafik kontrol hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olan personeli,

d) Askeri hava trafik kontrolörü: Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Hava Trafik Kontrolörü

Lisansına sahip ve çalıştıkları ünite, sektör veya pozisyon için geçerli derece/dereceler dahilinde

hava trafiğine hava trafik kontrol hizmeti vermeye yetkili askeri personeli,

e) Askeri hava trafik kontrol öğretmeni: Kuvvet komutanlıkları tarafından en az 5 yıl

hava trafik kontrolörü olarak çalışmış, teknik öğretmen kursu veya eğitimi görmüş, görev başı

eğitimi eğiticisi sertifikasına sahip, teorik ve uygulamalı eğitimler için görevlendirilen perso-

neli,

f) Değerlendirme: Hava trafik kontrolörlerinin veya eğitim sürecinde bir öğrencinin

göstermiş olduğu teorik ve uygulama niteliklerini ölçme yöntemini,

g) Derece: Aşağıda belirtilen, lisansa bağlı belgelere işlenen ve lisansa özel koşulları,

ayrıcalıkları belirten yetkilendirmeyi,

1) Görerek meydan kontrol derecesini,

2) Aletli meydan kontrol derecesini,

3) Yöntemsel yaklaşma kontrol derecesini,

4) Radarlı yaklaşma kontrol derecesini,

5) Yöntemsel saha kontrol derecesini,
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6) Radarlı saha kontrol derecesini,

7) Hassas yaklaşma veya gözetimli radar yaklaşma derecesini,

ğ) Eğitim: Hava trafik kontrol hizmetlerinin emniyetli ve uluslararası standartlara uygun

olarak sağlanması için gerekli bilgi ve becerileri kazandırabilmek amacıyla verilen teorik, uy-

gulamalı ve ünite eğitimlerinin bütününü,

h) ESARR-5 (EUROCONTROL Safety Regulatory Requirement Air Traffic Manage-

ment Services Personel): Hava Trafik Kontrolörleri Avrupa Lisanslandırma Düzenlemesini,

ı) EUROCONTROL (European Organization For The Safety of Air Navigation): Av-

rupa Hava Seyrüseferi Güvenlik Teşkilatını,

i) Görerek meydan kontrol derecesi: Aletli iniş, kalkış usulleri bulunmayan ve yaklaşma

kontrol hizmetinin verilmediği ya da bir başka hava trafik kontrol ünitesi tarafından bu hizmetin

sağlanmadığı, sadece görerek şartlardaki trafiklere hizmet veren hava meydanlarında çalışan

askeri hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken dereceyi,

j) Görev başı eğitimi: Gerçek hava trafik ortamında, yeterli şartlara haiz görev başı eği-

timi eğiticisi nezaretinde önceden belirlenmiş program dahilinde yürütülen eğitimi,

k) Görev başı eğitimi eğiticisi: Görev başı eğitimi vereceği derece ile ilgili olarak en

az 2 yıllık, eğitimini vereceği sektör veya pozisyonda en az 6 aylık mesleki tecrübesi bulunan,

kuvvet komutanlıkları tarafından seçilerek bir görev başı eğitimi kursunu başarı ile tamamlayarak

gerçek trafikte görev başı eğitimi vermeye yetkili kişiyi,

l) Hassas yaklaşma veya gözetimli radar yaklaşma derecesi: Hassas yaklaşma radarı

veya radar arama anteni bilgileri kullanılarak hassas yaklaşma veya hassas olmayan yaklaşma

hizmeti vermek için sahip olunması gereken dereceyi,

m) Hava trafiği: Uçuşta veya bir meydanın manevra sahası üzerinde hareket eden hava

araçlarını,

n) Hava trafik kontrol hizmeti: Hava araçlarının uçuşta veya bir meydanın manevra sa-

hası üzerinde veya uçuşun herhangi bir safhasında birbirleriyle çarpışmalarını önlemek, hızlı

ve düzenli hava trafik akışını sağlamak maksadıyla verilen hizmeti,

o) Hizmet sağlayıcı: Sorumluluğu kendisine bırakılmış hava sahası, üs, meydan ve alan-

larda muharebe sahası iniş, kalkış alanı kontrol, meydan kontrol ve/veya yaklaşma kontrol hiz-

meti vermekle yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve

Özel Kuvvetler Komutanlığını,

ö) ICAO (International Civil Aviation Organization): Uluslararası Sivil Havacılık Teş-

kilatını,

p) ICAO Şikago Sözleşmesinin 1 inci Eki: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tara-

fından yayımlanan personel lisanslandırılması ile ilgili dokümanı,
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r) Lisans: Bu Yönetmeliğe göre verilen ve onaylanan, içerisinde bulunan derece ve

onaylara göre hava trafik kontrol hizmeti sağlama yetkisi veren belgeyi,

s) Mesleki yeterlilik konusunda kuşku: Bir hava aracının güvenliğini tehlikeye sokan

bir olaya veya kazaya karışan, yeterlilik gözlem sürecinde, derece gereklilikleri ve mesleki açı-

dan yeterli bulunmayan veya ilgili ünitenin eğitim ve değerlendirme usullerine uymayan veya

ilgili ünitenin eğitim ve değerlendirmeleri sonucunda başarılı olamayan personelin durumunu,

ş) Öğrenci hava trafik kontrolörü: İlgili kanun hükümlerince, Hava Kuvvetleri Komu-

tanlığı tarafından seçilmiş, uluslararası sertifikaya sahip bilgisayar destekli “kontrolör seçme

programı” ile yapılacak değerlendirme ve mülakat sınavlarını başarı ile tamamlamış, hava

trafik kontrol temel eğitimine başlayan personeli,

t) Psikoaktif maddeler: Tütün ve kahve hariç olmak üzere alkol, afyonlu maddeler, esrar

türevleri, müsekkinler, uyku ilaçları, kokain, diğer ruhsal uyarıcılar, halüsinojenler, tiner ve

benzeri maddeleri,

u) Radarlı saha kontrol derecesi: Sorumluluk sahibi olduğu hava sahasındaki uçaklara

radarlı saha kontrol hizmeti sağlayan askeri hava trafik kontrolörünün sahip olması gereken

dereceyi,

ü) Radarlı yaklaşma kontrol derecesi: Sorumluluk sahibi olduğu kontrollü hava sahası

dahilindeki uçaklara radarlı yaklaşma kontrol hizmeti sağlayan askeri hava trafik kontrolörle-

rinin sahip olması gereken dereceyi,

v) Sağlık kurulu raporu: ICAO Şikago Sözleşmesinin 1 inci Eki Sınıf 3 sağlık şartlarını

gösteren belgeyi,

y) Saha kontrol hizmeti: Kontrollü sahalarda, kontrollü uçuşlara sağlanan hava trafik

kontrol hizmetini,

z) Sektör: Kontrol sahasının veya uçuş bilgi bölgesinin bir bölümünü,

aa) Sınav uzmanı: Askeri hava trafik kontrolörlerinin almış oldukları eğitim ve derece

gereklilikleri doğrultusunda gösterdikleri performansla ilgili değerlendirmeler yapmak üzere,

kuvvet komutanlıkları tarafından görevlendirilmiş en az beş yıl askeri hava trafik kontrolörü

olarak çalışmış personeli,

bb) Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Hava Trafik Kontrolörü Lisansı: ICAO Şikago Söz-

leşmesinin 1 inci Ekinde belirtilen sağlık şartlarına haiz, kuvvet komutanlıklarının ünite eğitim

ve değerlendirme çalışmalarını başarıyla tamamlayarak derece almaya hak kazanmış aday as-

keri hava trafik kontrolörlerine verilen belgeyi,

cc) Ünite eğitim ve değerlendirme planı: Kuvvet komutanlıkları tarafından hazırlanan,

bir askeri hava trafik kontrolörünün düzenli olarak tamamlaması gereken, olağanüstü durumları

da kapsayan teorik ve uygulamalı eğitim ve değerlendirme planını,
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çç) Yaklaşma kontrol hizmeti: İniş, kalış ve transit kat eden kontrollü uçuşlara sağlanan

hava trafik kontrol hizmetini,

dd) Yöntemsel saha kontrol derecesi: Sorumluluk sahibi olduğu kontrollü hava sahası

dahilindeki uçaklara radarsız saha kontrol hizmeti sağlayan hava trafik kontrolörlerinin sahip

olması gereken dereceyi,

ee) Yöntemsel yaklaşma kontrol derecesi: Sorumluluk sahibi olduğu kontrol sahası da-

hilinde, inen ve kalkan uçaklar ile kontrol sahasını kullanan diğer uçaklara, radarsız yaklaşma

kontrol hizmeti sağlayan hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken dereceyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Düzenleyici Komutanlık Görev ve Sorumlulukları

Düzenleyici komutanlık

MADDE 5 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde verilen hava trafik kontrol hiz-

metleri konusunda düzenleyici makam Genelkurmay Başkanlığıdır.

Lisansların verilmesi

MADDE 6 – (1) Hava trafik kontrol ünite eğitimini başarıyla tamamlayan ve kuvvet

komutanlıklarınca yetkilendirilmiş sınav uzmanlarınca oluşturulan sınav komisyonu tarafından

yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili derece veya dereceleri almaya hak kazanan aday as-

keri hava trafik kontrolörlerine örneği EK-5’te yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Hava

Trafik Kontrolörü Lisansı Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilir.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Hava Trafik Kontrolörü Lisansı, aday askeri hava

trafik kontrolörünün;

a) En az bir ünite derece eğitimini tamamlamasını,

b) Ünite eğitimi ile ilgili yazılı, sözlü ve uygulamalı değerlendirmelerden başarılı ol-

masını,

c) Bu kapsamdaki belgelerin ilgili kuvvet komutanlıkları vasıtasıyla Genelkurmay Baş-

kanlığına gönderilmesini,

takiben düzenlenir.

(3) Lisansa sahip olan personele örneği EK-4’te yer alan Askeri Hava Trafik Kontrolörü

Brövesi verilir. Söz konusu bröveye ilişkin teknik detaylar yönergelerde belirtilir.

Denetim

MADDE 7 – (1) Genelkurmay Başkanlığı, askeri hava trafik kontrolörlerinin seçim,

eğitim, lisans, derecelendirme ile bunlara ait kayıtların muhafazası işlemlerinin bu Yönetme-

likte yer alan düzenlemelere uygunluğuna ilişkin denetimleri yapar veya Genelkurmay Baş-

kanlığının görevlendireceği kuvvet komutanlığına yaptırtır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuvvet Komutanlıkları Görev ve Sorumlulukları

Derece şartı

MADDE 8 – (1) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, bünyelerindeki askeri

hava trafik kontrolörü personelinin hava trafik kontrol hizmetini yerine getirebilmeleri amacıyla

çalıştıkları ünite, sektör veya pozisyon için geçerli derecelerden en az birine sahip olmalarını

sağlamaktan Genelkurmay Başkanlığına veya Genelkurmay Başkanlığının görevlendireceği

kuvvet komutanlığına karşı sorumludur.

Temel hava trafik kontrol eğitim müfredatı

MADDE 9 – (1) Türk Silahı Kuvvetleri bünyesinde temel hava trafik kontrol eğitimi

vermeye yetkili komutanlık Hava Kuvvetleri Komutanlığıdır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı

hava trafik kontrol temel eğitim müfredatının sürekli yenilenmesi ve uluslararası standartlara

uyumunun sağlanması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri adına Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-

berleşme Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordineleri kurar. Hava Kuv-

vetleri Komutanlığı özellikle askeri harekat ve ihtiyaçlar doğrultusunda hava trafik kontrol eği-

tim müfredatına ek olarak ilave ayrı eğitimler öngörebilir.

(2) Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Eğitim Komutanlığı tarafından EK-1’de yer

alan eğitimlere yönelik olarak hazırlanan temel hava trafik kontrol eğitim müfredatını Genel-

kurmay Başkanlığının onayına sunar.

Yeterliliğin muhafazası ve değerlendirmesi

MADDE 10 – (1) Kuvvet komutanlıkları, askeri hava trafik kontrolörlerinin mesleki

yeterliliklerinin devamının sağlanması maksadıyla, bu kişilerin düzenli olarak değerlendirme-

lere ve sınavlara tabi tutulmalarını sağlar.

(2) Kuvvet komutanlıkları, askeri hava trafik kontrolörlerinin yeterlilik değerlendirme-

lerinin sonuçlarını, sağlık kurul raporları ile birlikte derecelerin yenilenmesi ve derecelerin ge-

çerliliğinin muhafazası amacıyla kayıt altına alır, derecelerin askeri hava trafik kontrol lisansına

işlenmesi için gerekli belgeleri Genelkurmay Başkanlığına veya Genelkurmay Başkanlığının

görevlendireceği kuvvet komutanlığına gönderir.

(3) Bu maddede belirtilen hususlar ve tutulan kayıtlar Genelkurmay Başkanlığı denet-

lemelerinde aranır.

Sağlık şartı

MADDE 11 – (1) Kuvvet komutanlıkları doğrudan hava trafik kontrol hizmetlerine

yönelik görevleri yerine getirebilmeleri için hava trafik kontrol ünitelerinde çalışan askeri hava

trafik kontrolörü ve aday askeri hava trafik kontrolörü personelinin ICAO Şikago Sözleşmesi-

nin 1 inci Eki Sınıf 3 koşullarına uygun geçerli sağlık kurul raporlarına sahip olmalarının temini

için tedbir alır ve buna yönelik uygulamaları denetler. Sağlık kurul raporları ile ilgili itiraz veya

çekince ortaya çıkması durumunda, kuvvet komutanlıkları yürürlükteki mevzuata uygun olarak

durumu değerlendirir.
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Psikoaktif madde kullanımı

MADDE 12 – (1) Kuvvet komutanlıkları, hava trafik kontrol ünitelerinde görev yapan

tüm askeri hava trafik kontrolörü personelinin alkol ve psikoaktif madde kullanımını takip için

usuller geliştirilmesi, ilaç kullanımı konusunda gerekli tavsiyelerde bulunulması ve kullanıla-

bilecek ilaçlar konusunda personelin bilgilendirilmesi konularında gerekli tedbirleri alır.

Aday askeri hava trafik kontrolörü sertifikası

MADDE 13 – (1) Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen hava trafik kontrol

kursunu veya eğitimini bitiren ya da kapsam ve niteliği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığı tarafından belirlenmiş hava trafik kontrol eğitiminin verildiği yükseköğrenim ku-

rumları ile diğer kurumlara ait diplomasını veya sertifikasını Hava Kuvvetleri Komutanlığına

ibraz eden ve 21 inci maddede belirtilen ölçütleri karşılayan aday askeri hava trafik kontrolör-

lerine, örneği EK-3’te yer alan Aday Askeri Hava Trafik Kontrolörü Sertifikası Hava Kuvvetleri

Komutanlığı tarafından verilir.

(2) Aday askeri hava trafik kontrolörü, derece ve beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri

Askeri Hava Trafik Kontrolörü Lisansı almak amacıyla bir görev başı eğitimi eğiticisi gözeti-

minde, gerçek trafik ortamında eğitim yapabilmek için, aday askeri hava trafik kontrolörü ser-

tifikasını ibraz etmesi zorunludur.

Hava trafik kontrol ünite eğitim  ve değerlendirme planı

MADDE 14 – (1) Kuvvet komutanlıkları, uluslararası standartlara uygun olarak bu Yö-

netmelikte belirtilen ölçütler paralelinde bir askeri hava trafik kontrolörünün düzenli olarak

takip etmesi gereken, olağanüstü durumları da içeren, temel eğitimde kazanılan bilgi ve bece-

rinin mahalli usullere uygulanmasına ve derece almaya yönelik olan teorik ve pratik eğitimleri

ve bunlara ilişkin değerlendirme planlarını hazırlar, günceller ve uygulanmasına yönelik ka-

yıtların tutulmasını sağlar.

(2) Ünite eğitim ve değerlendirme planları uygunlukları onaylanmak üzere kuvvet ko-

mutanlıkları tarafından Genelkurmay Başkanlığına veya Genelkurmay Başkanlığının görev-

lendireceği kuvvet komutanlığına gönderilir.

Yeterlilik planları

MADDE 15 – (1) Derecelerin alınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartları be-

lirleyen derece gerekliliklerine ilişkin hususlar yönerge ile düzenlenir. Kuvvet komutanlıkları,

hava trafik kontrol ünitelerinde doğrudan hava trafik kontrol hizmetlerine yönelik görev yapan

askeri hava trafik kontrolörlerinin mesleki yeterliliklerinin ve tecrübelerinin muhafazası için;

a) Sahip oldukları derecelere ait ünite, sektör veya pozisyonlarda belli bir zaman dili-

minde sağlamak zorunda oldukları asgari çalışma saatlerini takip etmekten,

b) Derecelerin alınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartları belirleyen yönerge-

lere uygun olarak, yeterlilik düzeylerinin muhafaza edildiğini belgelemek amacıyla teorik ve

uygulamalı olarak değerlendirmeye tabi tutulmalarını sağlamaktan,
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c) Belli aralıklarla bilgi tazeleme ve olağanüstü durumlarla ilgili eğitimleri almalarını

sağlamaktan,

ç) Kesintisiz olarak 180 günden fazla doğrudan hava trafik kontrol hizmeti görevinden

uzak kalan personelin mesleki yeterliliklerinin tekrar kazanılmasını sağlamak amacıyla gerekli

eğitimlerin alınmasını sağlamaktan,

sorumludur.

Sınav uzmanı

MADDE 16 – (1) Görev başı eğitimi eğiticisi lisans onayına sahip, askeri hava trafik

kontrolörü sınav uzmanı eğitimi almış askeri hava trafik kontrolörleri, kuvvet komutanlıkları

tarafından derece sınavlarının yapılması ve ünite süreklilik eğitimlerinin değerlendirilmesi için

hava trafik kontrol sınav uzmanı olarak görevlendirilir.

Fiziki yeterlilik

MADDE 17 – (1) Kuvvet komutanlıkları, hava trafik kontrol ünitelerinde ve doğrudan

hava trafik kontrol hizmetine yönelik görev yürüten asistan ve aday dahil tüm askeri hava trafik

kontrolörlerinin, ICAO Şikago Sözleşmesinin 1 inci Eki Sınıf 3 gerekliliklerini karşılayan zi-

hinsel, ruhsal ve fiziki yeterliliklerinde azalma olması veya görevlerini emniyetli ve tam olarak

yapmalarını engelleyici alkol ve psikoaktif maddelerin etkisi altında olduklarının rapor edilmesi

veya tespit edilmesi durumunda veya bayan personelin sorunlu hamilelik yaşaması hallerinde,

bu kişilerin doğrudan hava trafik kontrol hizmetlerine yönelik görevlere devamını engelleyici

tedbirleri alır.

Süreli veya süresiz görevden el çektirme

MADDE 18 – (1) Kuvvet komutanlıkları, hava trafik kontrol ünitelerinde görev yapan

ve doğrudan hava trafik kontrol hizmetlerine yönelik olan görevlerde çalışan asistan ve aday

dahil tüm hava trafik kontrolörlerinin;

a) ICAO Şikago Sözleşmesinin 1 inci Eki Sınıf 3 gerekliliklerini karşılayan zihinsel,

ruhsal ve fiziki yeterliliklerinde azalma olması,

b) Ünite eğitim planlarına riayet etmemesi, çalışma ortamını bozacak ve iş akışını en-

gelleyecek davranışlarda bulunması,

c) Görevini emniyetli ve tam olarak yapmasını engelleyici alkol ve psikoaktif madde

kullanım alışkanlığının belgelenmesi,

ç) Mesleki yetersizliğinin tespit edilmesi veya çok ciddi hava olayına veya kazaya se-

bebiyet vermesi durumunda,

kişinin hizmete devam ettirilmemesi yönünde derecesini veya derecelerini en az 1 ay,

en fazla 6 ay olmak koşuluyla süreli olarak askıya alır veya süresiz olarak iptal eder. Bu kişi

söz konusu derecede asistan hava trafik kontrolörü olarak görevlendirilmeye devam edilebile-

ceği gibi devam ettirdiği diğer dereceler itibarıyla hava trafik hizmetlerindeki görevlere devam

edebilir.
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(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan durumların devamlılık gös-

termesi veya büyük bir ihmal ya da görevi kötüye kullanma durumunun tespiti hallerinde per-

sonelin, Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Hava Trafik Kontrolörü Lisansı veya aday askeri hava

trafik kontrolörü sertifikasının en az 1 ay, en fazla 6 ay olmak koşuluyla süreli olarak askıya

alınması veya süresiz olarak iptal edilmesi için görevden el çektirilen personele ait belgeler

Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.

(3) Kuvvet komutanlıkları, hava trafik kontrol hizmetleri personelinin, hava trafik üni-

telerinin etkinlikle hizmet etmesine ve hava trafik emniyetinin muhafazasına yönelik olarak

belirlenen idari kurallarına ve görev disiplinine uymaması, sertifika, lisans ve derece almaktan

kaçınması durumlarında bu madde çerçevesinde gerekli mesleki ve idari tedbirleri alır.

(4) Lisansı iptal edilen personele yönelik yapılacak olan idari işlemler yürürlükteki per-

sonel yönetimi ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Askeri Hava Trafik Kontrol Personelinin Görev ve Sorumlulukları

Aday askeri hava trafik kontrolörü sertifikası sahibi personel

MADDE 19 – (1) Aday askeri hava trafik kontrolörü;

a) Geçerli bir aday askeri hava trafik kontrolörü sertifikasına ve ICAO Şikago Sözleş-

mesinin 1 inci Eki Sınıf 3’e uygun geçerli bir sağlık kurulu raporuna sahip olmaktan,

b) Kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenen usuller çerçevesinde, görev başı eğiti-

mine başlayacak yeterliliğe sahip olmaktan, ünite yeterlilik değerlendirme usullerine uymak-

tan,

c) Görev başı eğitimi almaya engel olabilecek her türlü sağlık yetersizliğini birinci sicil

amirine ve görev başı eğitimi eğiticisine bildirmekten,

ç) Alkol ve psikoaktif maddelerin etkisinde ise veya herhangi bir ilaç alıyorsa ve bu

ilaçların görev başı eğitimi üzerinde etkisi varsa, bu durumları birinci sicil amirine ve görev

başı eğitimi eğiticisine bildirmekten,

d) Emniyetli ve düzenli çalışmasını engelleyen fiziki şartlarında azalma olduğunda bu

durumu birinci sicil amirine ve görev başı eğitimi eğiticisine bildirmekten,

e) Bayan personel görev başı eğitimini etkileyecek sorunlu bir hamilelik geçiriyorsa

bu durumu birinci sicil amirine ve görev başı eğitimi eğiticisine bildirmekten,

sorumludur.

Lisans sahibi askeri hava trafik kontrolörlerinin sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Lisans sahibi askeri hava trafik kontrolörü;

a) Lisansına işlenmiş derece veya derecelerin ve ICAO Şikago Sözleşmesinin 1 inci

Eki Sınıf 3 gerekliliklerine uygun sağlık kurul raporlarının geçerlilik süresinin dolmamış ol-

masından,

b) Ünitenin yeterlilik denetleme usullerine uymaktan ve lisansına işlenmiş derece veya

derecelerin verdiği yetkilere uygun hizmetleri yerine getirecek yeterlilikte olmaktan,
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c) Mesleki yeterliliği konusunda kuşku oluşması durumunda, bağlı bulunduğu hizmet

sağlayıcı komutanlık tarafından kendisine bildirilen usullere uymaktan,

ç) Bayan personel sorunlu bir hamilelik geçiriyorsa durumunu birinci sicil amirine bil-

dirmekten,

d) Alkol ve psikoaktif maddelerin etkisinde ise veya herhangi bir ilaç kullanıyorsa ve

bu ilaçların yaptığı görev üzerinde etkisi varsa, bu durumu birinci sicil amirine bildirmekten,

e) Hizmet teknik altyapısına ait her türlü teknik aksaklık ve hava olayını uygun formlar

vasıtasıyla rapor etmekten,

sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Nitelikler, Sınavlar ve Sağlık Şartları

Kuvvet komutanlıkları tarafından askeri hava trafik kontrolörü adaylarının se-

çiminde esas alınacak ölçütler

MADDE 21 – (1) Hava trafik kontrol temel eğitimlerini veren Hava Kuvvetleri Ko-

mutanlığı, öğrenci seçimlerinde ICAO veya EUROCONTROL kaynaklı testleri kullanarak ye-

terlilik değerlendirmesi yapabilir. Bu değerlendirmelerde başarılı sayılmak için 100 üzerinden

en az 70 puan alınması zorunludur.

(2) Hava trafik kontrol temel eğitimine başlayacak adayların subay ve astsubay olma

niteliklerine ek olarak aşağıdaki niteliklere de sahip olması zorunludur.

a) Genel yetenek testleri ve kişilik değerlendirme sınavlarında başarılı olmak.

b) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlama-

lara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik

ve aşırı heyecan sahibi olmamak.

c) ICAO Şikago Sözleşmesinin 1 inci Eki Sınıf 3’e uygun geçerli bir sağlık kurulu ra-

poruna sahip olmak.

ç) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde

ya da Yüksek Öğretim Kurumu tarafından eşdeğer olarak kabul edilen dil sınavlarından veya

kuvvet komutanlıkları tarafından lisan yeterlilik seviyesini ölçebilen dil sınavlarından 100 puan

üzerinden asgari 70 puan almış olmak.

Aday askeri hava trafik kontrolörü sertifikasına ilişkin eğitim ve sağlık şartları

MADDE 22 – (1) Aday askeri hava trafik kontrolörü sertifikası verilecek askeri perso-

nelin;

a) Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen eğitimi veya kapsamı ve niteliği

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenmiş hava trafik kontrol temel

eğitimi veren kurum, kuruluş veya yüksek öğrenim kurumlarının hava trafik temel eğitimini

başarıyla tamamlamış olması,

b) ICAO Şikago Sözleşmesinin 1 inci Eki Sınıf 3’e uygun geçerli bir sağlık kurulu ra-

poruna sahip olması,

zorunludur.
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Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Hava Trafik Kontrolörü Lisansına ilişkin eğitim

ve sağlık şartları

MADDE 23 – (1) 21 inci maddede belirtilen ölçütlere uygun olarak aday askeri hava

trafik kontrolörü sertifikası verilmiş personele Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Hava Trafik Kont-

rolörü Lisansı verilebilmesi için ilgili personelin;

a) ICAO Şikago Sözleşmesinin 1 inci Eki Sınıf 3’e uygun geçerli bir sağlık kurulu ra-

poruna sahip olması,

b) Çalışacağı ünite derecesi ile ilgili, emniyet, güvenlik ve kriz yönetimi konularını da

içeren ünite derece eğitimini ve ilgili değerlendirmelerini başarı ile tamamlamış olması,

c) Personele ilk derecesini ve beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Hava Trafik

Kontrolörü Lisansı kazandırmaya yönelik yapılan teorik ve uygulamalı sınavların her birinden

100 puan üzerinden asgari 70 puan alarak başarılı olması,

zorunludur.

Askeri hava trafik kontrolörü derecesine ilişkin eğitim ve sağlık şartları

MADDE 24 – (1) Askeri hava trafik kontrolörü lisansına sahip askeri hava trafik kont-

rolörü personele yeni derece verilebilmesi veya derecelerinin yenilenebilmesi için ilgili perso-

nelin;

a) ICAO Şikago Sözleşmesinin 1 inci Eki Sınıf 3’e uygun geçerli bir sağlık kurulu ra-

poruna sahip olması,

b) Geçerli bir askeri hava trafik kontrolörü lisansına sahip olması,

c) Askeri hava trafik kontrolörünün çalışacağı veya kazanacağı yeni ünite derecesi ile

ilgili ünite eğitimini ve değerlendirmeleri başarı ile tamamlamış olması,

ç) Teori ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapılan derece yenileme sınavlarının her bi-

rinden 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak her iki sınavda da başarılı olması,

zorunludur.

Görev başı eğitimi eğiticisine ilişkin eğitim ve sağlık şartları

MADDE 25 – (1) Bir askeri hava trafik kontrolörünün kuvvet komutanlıkları tarafından

görev başı eğitimi eğiticisi olarak yetkilendirilebilmesi ve görev başı eğitimi eğiticisi lisans

onayı alabilmesi için kişinin;

a) ICAO Şikago Sözleşmesinin 1 inci Eki Sınıf 3’e uygun geçerli bir sağlık kurulu ra-

poruna sahip olması,

b) Görev başı eğitimi vereceği derece ile ilgili olarak en az 2 yıllık mesleki tecrübesinin

bulunması,

c) Eğitimini vereceği ünitede ise en az 6 aylık geçerli derecesi olması,

ç) Ulusal ya da uluslararası kurumlardan görev başı eğitimi eğiticisi kursu, temel öğ-

retmen kursu veya temel öğretmen eğitimi sertifikası almış olması,

zorunludur.
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(2) Kuvvet komutanlıkları, görev başı eğitimi eğiticisi olarak teklif ettikleri personelin

lisansını ilgili belgelerle beraber Genelkurmay Başkanlığına göndererek görev başı eğitimi eği-

ticisi lisans onayının lisansa işlenmesini sağlarlar.

Askeri hava trafik kontrol öğretmenliği şartları

MADDE 26 – (1) En az 5 yıl askeri hava trafik kontrolörü olarak çalışmış, temel öğ-

retmen kursu veya temel öğretmen eğitimi görmüş, görev başı eğitimi eğiticisi sertifikasına

sahip bir askeri hava trafik kontrolörü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teorik ve uy-

gulamalı eğitimler için askeri hava trafik kontrol öğretmeni olarak görevlendirilebilir.

(2) Yükseköğretim kurumlarının hava trafik kontrol bölümlerinde temel teori ve labo-

ratuar derslerini yürüten öğretim görevlileri de teorik ve uygulamalı eğitimler için askeri hava

trafik kontrol öğretmeni olarak görevlendirilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Komisyonlar ve Sınavlar

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Hava Trafik Kontrolörü Lisansı komisyonu

MADDE 27 – (1) Askeri hava trafik kontrolörü lisans sınavını yapmak amacıyla Ge-

nelkurmay Başkanlığı veya Genelkurmay Başkanlığının görevlendireceği kuvvet komutanlığı

tarafından biri başkan olmak üzere en çok beş üyeden oluşan lisans sınav komisyonu teşkil

edilir.

(2) Komisyonda görev almak üzere, Genelkurmay Başkanlığı tarafından en çok iki sı-

nav uzmanı, kuvvet komutanlıkları tarafından en çok iki sınav uzmanı ve hava trafik kontrol

eğitimi verilen eğitim kurumundan bir eğitim görevlisi sınav komisyonu için görevlendirilir.

(3) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır. Komisyonda oylama ile karar alınması gere-

ken hallerde çekimser oy kullanılamaz, oyların eşit olması durumunda komisyon başkanının

oy verdiği taraf çoğunluk sayılır.

Askeri hava trafik kontrolörü derece yenileme sınav komisyonu

MADDE 28 – (1) Kuvvet komutanlıkları tarafından mevcut askeri hava trafik kontro-

lörü sayısı on ve ondan fazla olan meydanlarda en az üç, mevcut askeri hava trafik kontrolörü

sayısı ondan az olan meydanlarda ise en az bir sınav uzmanından oluşan askeri hava trafik

kontrolörü derece yenileme komisyonu kurulur.

Lisans sınav hakkı

MADDE 29 – (1) Askeri hava trafik kontrolörü lisans sınavlarında başarısızlık halinde,

ilgili personelin bir sonraki lisans sınavı en geç 4 ay içerisinde tekrar yapılır. Lisans sınavında

toplam üç defa başarısız olanlar askeri hava trafik kontrolörü lisansı alma hakkını kaybederler.

Askeri hava trafik kontrolörü lisansı alma hakkını kaybeden personele branş değişimi için kuv-

vet komutanlıkları tarafından yürürlükteki personel yönetimi ve ilgili mevzuata uygun idari iş-

lemler uygulanır.
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Hava trafik kontrol hizmetine ilişkin dereceler

MADDE 30 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri hava trafik ünitelerinde yerine getirilen hava

trafik kontrol hizmetleri göz önüne alındığında askeri hava trafik kontrol personeline verilecek

ve lisanslarına işlenecek olan dereceler aşağıdaki gibidir:

a) Görerek meydan kontrol derecesi: Aletli iniş, kalkış usulleri bulunmayan ve yaklaşma

kontrol hizmetinin verilmediği ve bir başka hava trafik kontrol ünitesi tarafından da bu hizmetin

sağlanmadığı, sadece görerek şartlardaki trafiklere hizmet veren hava meydanlarında çalışan

askeri hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken derecedir. Bu derecenin alınabilmesi

için ilgili ünitede en az 2 ay veya en az 150 saat çalışmanın tamamlanmış olması zorunludur.

b) Aletli meydan kontrol derecesi: Aletli yaklaşma ve kalkış usulleri bulunan ve yak-

laşma kontrol hizmetinin bir yaklaşma kontrol ünitesi ya da bir saha kontrol merkezi tarafından

verildiği hava meydanlarında çalışan askeri hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken

derecedir. Bu derece sınavına alınacak askeri hava trafik kontrolörünün ilgili ünitede en az 3

ay veya en az 200 saat çalışmasının tamamlanmış olması zorunludur.

c) Yöntemsel yaklaşma kontrol derecesi: Sorumluluğu altındaki kontrol sahası dahilin-

de, inen ve kalkan uçaklar ile kontrol sahasını kullanan diğer uçaklara, yöntemsel yaklaşma

kontrol hizmeti sağlayan askeri hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken derecedir.

Bu derece sınavına alınacak askeri hava trafik kontrolörünün ilgili ünitede en az 6 ay veya en

az 350 saat çalışmasının tamamlanmış olması zorunludur.

ç) Radarlı yaklaşma kontrol derecesi: Sorumluluğu altındaki kontrol sahası içerisinde,

inen ve kalkan uçaklar ile kontrol sahasını kullanan diğer uçaklara radarla yaklaşma kontrol

hizmeti sağlayan askeri hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken derecedir. Bu derece

sınavına alınacak askeri hava trafik kontrolörünün ilgili ünitede en az 6 ay veya en az 450 saat

çalışmasının tamamlanmış olması zorunludur.

d) Hassas yaklaşma veya gözetimli radar yaklaşma derecesi: Hassas yaklaşma radarı

veya radar arama anteni bilgileri kullanılarak hassas yaklaşma veya hassas olmayan yaklaşma

hizmeti vermek için sahip olunması gereken derecedir. Bu derece sınavına alınacak askeri hava

trafik kontrolörünün ilgili ünitede en az 100 hassas yaklaşma ve 25 gözetimli radar yaklaşması

çalışmasının tamamlanmış olması zorunludur.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle askeri harekat, hava savunma ve hava sahası yö-

netimi ihtiyaçları doğrultusunda hava trafik kontrol ünitelerinde görev yapmak üzere radarlı

saha kontrol derecesi ve yöntemsel saha kontrol derecesi vermeyi öngörebilir. Bu kapsamdaki

askeri hava trafik kontrol personeline verilecek ve lisanslarına işlenecek olan dereceler aşağı-

daki gibidir:

a) Yöntemsel saha kontrol derecesi: Sorumluluk sahibi olduğu kontrollü hava sahası

dahilindeki uçaklara radarsız saha kontrol hizmeti sağlayan askeri hava trafik kontrolörlerinin

sahip olması gereken derecedir. Bu derece sınavına alınacak askeri hava trafik kontrolörünün

ilgili ünitede en az 6 ay veya en az 450 saat çalışmasının tamamlanmış olması zorunludur.
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b) Radarlı saha kontrol derecesi: Sorumluluk sahibi olduğu kontrollü hava sahasındaki

uçaklara radarlı saha kontrol hizmeti sağlayan askeri hava trafik kontrolörlerinin sahip olması

gereken derecedir. Bu derece sınavına alınacak askeri hava trafik kontrolörünün ilgili ünitede

en az 7 ay veya en az 500 saat çalışmasının tamamlanmış olması zorunludur.

Lisans, dereceler, lisan yeterlilikleri ve sağlık raporlarının geçerlilik süresi, yeni-

lenmesi ve istisnaları

MADDE 31 – (1) Derecelerin süresi en çok 12 ay olup gerekli görülen hallerde bu süre

kuvvet komutanlıkları tarafından en fazla 120 gün uzatılabilir.

(2) ICAO Şikago Sözleşmesinin 1 inci Eki Sınıf 3’e göre alınan sağlık kurulu raporları

50 yaşına kadar olan personel için 2 yıl geçerlidir. 50 yaşını dolduran personelin sağlık rapor-

larını her yıl yenilemesi zorunludur.

(3) Kuvvet komutanlıkları tarafından yapılan eğitim ve hava trafik hizmetleri ile ilgili

diğer geçici görevlendirmeler dışında,

a) Kesintisiz olarak 180 günden fazla doğrudan hava trafik kontrol hizmetinden uzak

kalan askeri hava trafik kontrolörlerinin dereceleri iptal edilir ve yeniden ünite eğitimine ve

devamında da derece yenileme sınavına alınırlar.

b) Kesintisiz olarak 4 yıldan fazla hava trafik kontrol hizmetinden uzak kalan kişilerin

ünite eğitimine ve devamında derece sınavına alınabilmesi için gerekli olan mesleki bilgi ve

beceriye sahip olmaya devam edip etmedikleri tespit edilir.

(4) Derece yenilemeye yönelik olarak 30 uncu maddede belirtilen asgari çalışma süreleri

personelin mesleki tecrübesi göz önüne alınarak azaltılabilir. Bu kapsamdaki ölçütler yöner-

gelerde belirtilir.

(5) Askeri hava trafik kontrolörlerinin lisan yeterlilikleri aşağıdaki şekilde düzenli ola-

rak değerlendirilir.

a) Örneği EK-2’de yer alan ICAO lisan yeterlilik çizelgesinin 4 üncü seviyesinde lisan

yeterliliğinde olanlar için her 3 yılda bir olmak üzere.

b) 5 inci seviyesinde lisan yeterliliğinde olanlar her 6 yılda bir olmak üzere.

c) 6 ncı seviyede lisan yeterliliği olanlar değerlendirmelerden muaftırlar.

ç) Genelkurmay Başkanlığı tarafından askeri hava trafik kontrolörlerinin lisan yeterli-

likleri ilişkili belgelerin kuvvet komutanlıkları tarafından gönderilmesini müteakip askeri hava

trafik kontrolörü lisansına işlenir.

(6) Dereceler verildikleri ünitede, sektör veya pozisyonda geçerlidir. Başka bir hava

trafik kontrol ünitesine atanan askeri hava trafik kontrolörünün dereceleri iptal edilir. Ancak

kuvvet komutanlıkları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ihtiyacı ve aynı zamanda

bir kamu hizmeti olan hava trafik hizmetinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için bir başka
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hava trafik kontrol ünitesine geçici görevlendirme yapılması gerektiğinde, görevlendirilecek

personelden geçici görev mahalli için geçerli derece şartı aranmaz. Bununla birlikte geçici ola-

rak görevlendirilecek personelin;

a) Meydan kontrol derecesi gereken ünitelerde meydan veya yaklaşma kontrol derece-

lerinden en az birine,

b) Yaklaşma kontrol derecesi gereken ünitelerde ise yaklaşma kontrol derecesine sahip

olunması,

zorunludur.

(7) Askeri hava trafik kontrolörü lisansına sahip olup herhangi bir derecesi bulunmayan

veya dereceleri geçerliliğini kaybeden veya geri alınan personel asistan askeri hava trafik kont-

rolörü olarak gözetim altında hava trafik kontrol hizmeti vermeye devam edebilir. Ancak müm-

kün olan en kısa sürede derece sınavlarına girmesi sağlanır.

(8) Görev başı eğitimi eğiticisi lisans onayının geçerlilik süresi en çok 36 aydır. Kuvvet

komutanlıkları tarafından görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği tespit edilen görev başı

eğitimi eğiticisinin sahip olduğu eğitici ünvanı ilgili belgelerin gönderilmesini takiben 3 aydan

az olmamak kaydıyla süreli veya süresiz olarak iptal edilir.

(9) Radarlı yaklaşma kontrol derecesine sahip olan personel aynı zamanda yöntemsel

yaklaşma kontrol derecesine ait imtiyazlara da haiz olmakla birlikte, yapılacak derece ve derece

yenileme sınavlarında yöntemsel yaklaşma kontrol teori ve uygulama değerlendirmelerinden

başarılı olmak zorundadır. Radarlı hava trafik hizmeti veren hava trafik kontrol ünitelerinde,

radarlı yaklaşma kontrol derecesine sahip personelin yöntemsel yaklaşma kontrol usullerini

tekrarı ve yeterliliklerinin muhafazası için gerekli tedbirler alınır.

(10) Belgelenmiş veya hukuken kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın 3 defa derece

sınavına girmeyen veya bu sınavlardan toplam 3 defa başarısız olanlar, askeri hava trafik kont-

rolörü lisansını alma hakkını süresiz olarak kaybeder ve ilgilinin aday askeri hava trafik kont-

rolörü sertifikası da iptal edilir. Aday askeri hava trafik kontrolörünün branş değişimi için kuv-

vet komutanlıkları tarafından yürürlükteki personel yönetimi ve ilgili mevzuata uygun idari iş-

lemler uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sivil hava trafiğine verilecek hizmetler

MADDE 32 – (1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluğunda bulunan hava sahası ve

askeri meydanlar ile iniş-kalkış alanlarını kullanan sivil hava trafiğine, bu Yönetmelik ile be-

lirlenmiş esaslar çerçevesinde geçerli Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Hava Trafik Kontrolörü

Lisansına ve çalıştıkları ünite, sektör veya pozisyon için geçerli dereceye sahip olan askeri

hava trafik kontrolörleri tarafından ESARR 5 Hava Trafik Kontrolörleri Avrupa Lisanslandırma

Düzenlemesi kapsamında hava trafik kontrol hizmeti verilir.
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Yönerge ile düzenlenecek hususlar

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet ko-

mutanlıkları sorumluluklarına verilen hususlar ile bu Yönetmelikte bulunmayan ve/veya istisnai

durum arz eden teknik konular ilgili mevzuat çerçevesinde yönergeler ile düzenlenir.

Muharebe sahası ihtiyaçları

MADDE 34 – (1) Kuvvet komutanlıklarının ihtiyacına istinaden, kontrollü hava sahası

dışında ve harekât ortamında, bu Yönetmelikte yer alan eğitim, sağlık ve diğer ölçütleri kısmen

karşılayan veya karşılamayan ancak askeri harekatın devamlılığı açısından zaruret arz eden

konularda ilgili kuvvet komutanlıkları istisnai tedbir alabilirler. Ancak bu kapsamda yer alan

personele hiç bir şartta Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Hava Trafik Kontrolörü Lisansı verilmez

ve lisansın sağladığı ayrıcalıklardan yararlanamaz.

Geçiş eğitimi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türk Silahlı

Kuvvetleri bünyesinde hava trafik kontrol hizmetleri personeli için tarif edilen pozisyonlarda

halen görevli çalışan personelin bu Yönetmelik hükümlerine uyumuna yönelik kuvvet komu-

tanlıkları eğitim ve sağlık şartlarının sağlanması kapsamında gerekli tedbirleri alır. Eğitim ile

ilgili ilave bir geçiş eğitimi Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bir plan dahilinde sağlanır.

Lisan yeterliliği

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren öncelikle

sivil kullanıma açık meydanlarda hava trafik hizmeti yürüten askeri hava trafik kontrolörlerinin

ICAO seviye 4 İngilizce lisan yeterliliğine ulaşmalarını teminen kuvvet komutanlıkları tara-

fından gerekli tedbir alınır.

Emeklilik veya istifa yolu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan personelin belge

talebi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce emeklilik

veya istifa yolu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan askeri hava trafik kontrol personeline

yönelik olarak, Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bireysel müra-

caatta bulunulması durumunda, söz konusu personele eğitimi ve çalıştığı hava trafik kontrol

ünitelerine ilişkin belgeler kuvvet komutanlıkları tarafından verilir.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

30 Ocak 2013 – Sayı : 28544                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20



EK-1
LİSANSA İLİŞKİN EĞİTİMLER

1. Başlangıç Eğitimi
Askeri hava trafik kontrolörleri için başlangıç eğitimi olan temel hava trafik kontrolör

eğitimi EUROCONTROL Teşkilatının Hava Trafik Kontrolörleri İçin Başlangıç Eğitimi - Com-
mon Core Content Rehber Dokümanı doğrultusunda hazırlanan eğitim müfredatına göre verilir.
Eğitimin amacı, öğrenci hava trafik kontrolörlerine temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve
hava trafik kontrol ünitesindeki görev başı eğitimine hazırlamaktır. Eğitim teknik konuların
verildiği teorik ve simülatör eğitimlerini de içeren uygulamalı derslerden oluşur. Eğitim süreleri
onaylanmış temel eğitim planlarında belirlenir. Eğitimin konuları;

(1) Havacılık hukuku,
(2) Sivil/asker işbirliği usullerini de içeren hava trafik yönetimi,
(3) Meteoroloji,
(4) Seyrüsefer,
(5) Hava araçları ve uçuş prensipleri,
(6) İnsan faktörü,
(7) Teçhizat ve sistemler,
(8) Uçuş ve yer emniyeti,
(9) Olağanüstü durumlar,
(10) Radyo/telefon konuşma tekniklerini de içeren lisan bilgisi,
gibi ana başlıkları kapsar. Bununla birlikte gelişen şartlar, olabilecek harekat ihtiyaçları

ve uluslararası standartlarda değişiklikler söz konusu konu kapsamlarının değiştirilmesini ge-
rekli kılabilir.

Başlangıç eğitimi, uçuş emniyeti ile ilgili konular vurgulanarak, öğrencileri hava trafik
hizmetlerinin farklı tiplerine hazırlamak için uygulanır. Öğrenciden, eğitimin sonunda kazan-
dığı bilgi ve beceriler ile karmaşık ve yoğun hava trafiğini sevk ve idare edebilmek için gerekli
yeterliliğe sahip olması beklenir. Başlangıç eğitiminden sonra veya eğitim süresince adayın
yeterliliği uygun sınav ve değerlendirme sistemi ile değerlendirilir.

2. Hava Trafik Kontrol Ünite Eğitimi
Ünite eğitim planları bir görev başı eğitimi eğiticisi gözetiminde ünite hava trafik kont-

rol usullerinin mahalli alana uygulanması için gerekli yöntem ve zamanlamayı detaylandırır.
Onaylanmış plan, çalışma düzenlemeleri ile ilerleme değerlendirmeleri ve sınavları da içeren
yeterlilik değerlendirme sisteminin bütün elemanlarını ve ünite eğitiminin süresini belirler.

Değerlendirmeler, onaylanmış öğretmen ve sınav uzmanları tarafından tarafsız olarak,
uygun sınavlar veya sürekli değerlendirme sistemi ile yapılır.

3. Süreklilik Eğitimi
Askeri hava trafik kontrolörlerinin bilgi düzeyini artırmak ve/veya personeli yeni tek-

nolojilere hazırlamak amacıyla verilen bir eğitimdir. Süreklilik eğitimi; tazeleme, olağanüstü
durumları da kapsayacak şekilde teorik ve varsa simülatör uygulamalarını da içeren uygulamalı
derslerden oluşur. Bu amaçla, gerekli zamanlama, personel planlaması ve usulleri detaylandıran
ünite yeterlilik planları oluşturulur ve bu planlar 3 yılda bir gözden geçirilerek onaylanır.

Süreklilik eğitiminin süresi, ünitede görev yapmakta olan askeri hava trafik kontrolör-
lerinin işlevsel ihtiyaçlarına uygun biçimde özellikle usuller, kurallar ve teçhizattaki değişik-
likler çerçevesinde belirlenecektir. Askeri hava trafik kontrolörlerinin yeterliliği, her yıl yapılan
sınavlarla değerlendirilir.

4. Mesleki Gelişim Kursları
Askeri hava trafik kontrolörleri arasından belirli niteliklere sahip personelin uzmanlaş-

masına yönelik olarak verilen eğitimdir. Görev başı eğitimi eğiticisi kursu, hava sahası tasa-
rımcısı kursu, değerlendirme uzmanı kursu, askeri hava trafik kontrol öğretmeni kursu, alet al-
çalma tırmanma planları hazırlama uzmanı kursu, hava trafik kontrol yönetiminde insan faktörü
kursu, hava sahası hava trafik kontrol ve yönetimi kursu vb. eğitimler bu kapsamda değerlen-
dirilir.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ocak 2013 – Sayı : 28544

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21



30 Ocak 2013 – Sayı : 28544                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 30 Ocak 2013 – Sayı : 28544

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23



30 Ocak 2013 – Sayı : 28544                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 24



—— • ——
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sü-

rekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ADANA BTÜSEM): Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim

programları kapsamı dışında eğitim, danışmanlık, proje, rehberlik ve psikolojik danışma hiz-
metleri vermek ve bunlarla ilgili yayınlar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak,
b) Üniversite bünyesinde herkesin katılımına açık etkinlikler ve talebe dayalı kurslar

düzenlemek,
c) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim prog-

ramları sunmak,
ç) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,
d) Konunun uzmanı konuşmacıların sunacakları seminer ve konferansları organize etmek,
e) İlgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonunu

ilgili birimle işbirliği içinde yapmak,
f) Gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bun-

larla işbirliği yapmak,
g) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini organize etmek,
ğ) Kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve/veya uygulan-

masını sağlamak,
h) Üniversite veya diğer kurum ve kuruluş personeli için hizmet içi eğitim faaliyetleri

düzenlemek,
ı) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel yayın yapmak,
i) Yabancı dil kursları düzenlemek,
j) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya eğitim hizmetleri sunmak,
k) Diğer ülkelerle kültürel ve bilimsel alışverişi artırmak ve sosyal kaynaşmayı artırıcı

geziler düzenlemek,
l) Sınavlara yönelik hazırlık kursları düzenlemek,
m) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkezin Yönetim Kuru-

lunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Koordinasyon Grupları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır;
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirileceği
gibi, süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere iki müdür yardımcısı görevlendire-
bilir. Müdür yardımcıları aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yar-
dımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda,
yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda

yürütülmesini sağlamak,
b) Danışma Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurulların kararları

ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak,
c) Fakülte, enstitü ve yüksekokullarda ADANA BTÜSEM programlarıyla ilgili koor-

dinasyonu sağlamak,
ç) Her faaliyet dönemi sonunda veya gerekli görüldüğünde Merkezin genel durumu ve

işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında belirtilen etkinliklere katılmak,
e) ADANA BTÜSEM adına her türlü iletişimi sağlamak,
f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektörce Üniversite

öğretim elemanları arasından üç yıl için belirlenen dört kişi olmak üzere toplam yedi kişiden
oluşur. Herhangi bir nedenle ayrılan üye yerine, aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren
üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine her ay, gerekli durumlarda
daha sık toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
b) Bir eğitim öğretim yılında hangi hizmetlerin verileceğini, yapılacak tüm etkinlikleri

tespit etmek ve bunların duyurusunu sağlamak,
c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değer-

lendirmek,
ç) Merkezin faaliyet alanları konusunda görev alacakları ve diğer hususları tespit etmek,
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d) Her takvim yılı sonunda fakültelerden, enstitülerden ve yüksekokullardan gelen faa-
liyet raporlarını değerlendirmek ve bunları bir rapor halinde hazırlamak; faaliyet raporlarıyla
ilgili esasları belirlemek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine etmek,

e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-
gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek,

f) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin etkinlikleri ile ilgili konularda geçici koordinas-
yon grupları kurmak ve bunların çalışmasını düzenlemek,

g) Merkezin bütçesini hazırlamak,
ğ) 2547 sayılı Kanun hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili ka-

mu ve özel kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan
üyelerin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler yeniden görev-
lendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında ve Müdürün çağrısı ile yılda en az bir
defa toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerde bulunur.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak,
b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin

geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bu-
lunmak.

Koordinasyon grupları
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili işlerin

daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, süreli görev yapacak olan koordinasyon grupları oluş-
turulabilir. Koordinasyon gruplarının görevleri, görev süresi, kimlerden oluşacağı Yönetim Ku-
rulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılacak görevlendirmeler ve 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılacak sözleşmeli personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.

30 Ocak 2013 – Sayı : 28544                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28



Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak

kurulan Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (DÜKAM): Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
d) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve

evrensel çözümler getirmek için yurt içinde ve yurt dışında birey olarak kadın ve kadının rol-
lerine ilişkin her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak, kadının ken-
di gözünde ve toplumda değerinin ve durumunun geliştirilmesi için, kadın konularına duyarlı
ve ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak, kongre, sempozyum,
panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek, Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin iş-
birliği ile ve/veya özel ya da resmi kuruluşlarla birlikte projeleri desteklemek ve yürütmek, ka-
dın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili
olarak toplumla Üniversite arasındaki iletişimi sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Kadın ile ilgili toplumsal, kültürel, ekonomik, hukuki ve politik konular ile çalışma

hayatı, sağlık, toplumsal cinsiyet gibi konularda yaşam boyu eğitime katkı sağlamak,
b) Yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmalarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme

yapmak, projeler hazırlamak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,
bu çalışmaların sonuçlarını bilimsel yayınlarla akademik çevrelerle ve kamuoyu ile paylaşmak,
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c) Yapılan araştırmalar ve Merkezdeki akademik kadronun uzmanlık alanları doğrul-
tusunda, kadın sorunlarının çözümü için öneriler geliştirmek ve bu çözüm önerilerini ilgili ku-
rum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşmak,

ç) Kadınla ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve ta-
lepler yönünde inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak, proje hazırlamak, danışmanlık hiz-
meti vermek, yapacağı etkinliklerle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Toplumsal yapı içerisinde kadını daha güçlü, bilgili ve eşit kılmak için Düzce ilinde
ve Türkiye genelinde çalışmalar yapmak,

e) Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi
olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, semi-
nerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

f) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,
g) Kadın konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluş-

turmak,
ğ) Kadın konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı

oluşturmak,
h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür ve müdür yardımcıları,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün

görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlen-
dirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü
aynı usulle değiştirebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının
görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi
yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkan-

lık etmek,
c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Müdür yardımcılarını Rektöre önermek,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını

hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,
e) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma ra-
porlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

f) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor

vermek,
ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.
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Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün

önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dört üye ile Müdürden oluşur. Üyelerin görev süresi
üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin ye-
rine kalan süre için bir başka öğretim elemanı görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine her ay en az bir kez toplanır. Yönetim
Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda
Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek,
b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
c) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek; çalışma grup-

larının çalışmalarını takip etmek,
ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacı üzerine karar alıp

Rektörün onayına sunmak,
d) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konu-

larındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,
e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar

almak,
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen

ve Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanı üç kişi ile Üniversite dışından konuyla ilgili
çalışmaları ve deneyimi bulunan kişiler arasından istekleri halinde görevlendirilen en az üç,
en fazla altı üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan
görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yenileri görev-
lendirilir.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili

kişiler, görüşleri alınmak üzere, Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini de-

ğerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bu-
lunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Kadın sorunları ve çözüm önerileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek,
Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sunmak,

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.
Çalışma grupları ve görevleri
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda ça-

lışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar ya-
pılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından veya bu konuda
uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Ku-
rulu kararı ile belirlenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu, görevinin tamamlanmasından sonra
ilgili raporu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Mevlana Üniversitesinden:
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/11/2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
12 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Enstitünün tezsiz yüksek lisans programlarına yapılacak olan başvurularda ALES
şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Enstitü Yönetim Kurulu; giriş sınavının yazılı ve/veya sözlü yapılmasını kararlaş-
tırabilir. Mezuniyet ortalaması için alt sınır belirleyebilir. ALES puanının GBP’na etkisi % 50’den
az olmamak kaydıyla GBP’nın hesaplama yöntemini değiştirebilir. Tezsiz yüksek lisans prog-
ramlarının kabullerinde ALES sonuçları dikkate alınmaz ve GBP’nın hesaplanma yöntemini
Enstitü Yönetim Kurulu belirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Gerçek dışı belge ve bilgiler ile aday kaydı veya kesin kayıt yaptıranlar ile herhangi
bir yükseköğrenim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, kesin kayıtları
yapılmış olsa dahi silinir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/9/2011 tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık
Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra
eklenmiştir.

“(5) Özel öğrenci kabulü, Namık Kemal Üniversitesi Senato kararlarına göre yapılır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(5) Derslerin kredileri öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi

Transfer Sistemi (AKTS) kredileridir. Lisans programlarının toplam kredisi 240, önlisans prog-
ramlarının toplam kredisi 120’dir. Derslerin kredisi öğretim planında belirtilir. Dersin kredisi,
öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ilgili
bölüm/program kurulu tarafından ders planı ile birlikte ilgili kurulun onayına sunulur. İlgili
kurul tarafından oluşturulan fakülte/yüksekokul öğretim planlarının haziran ayı sonuna kadar
Senato tarafından onaylanması gerekir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

20/11/2012 28473
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Üniversite öğrencileri, akademik takvimde belirtilerek ilan edilen

tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirlenen süre
içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler derslerin başlamasından itibaren ders ekleme-çıkarma
süresi sonuna kadar başvururlar ve mazeretlerinin ilgili program koordinatörlüğü/bölüm baş-
kanlığı tarafından uygun görülmesi halinde ders kaydı yaptırabilirler. Öğrencilerin öğrenci
katkı payı/öğrenim ücretini yatırmaları ders kaydı yaptıkları anlamına gelmez. Öğrenciler kayıt
yenileme işleminin tümünden sorumludur. Öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminden seçtikleri
dersler danışmanları tarafından onaylanmadan kayıt yenileme süreci tamamlanmış sayılmaz.
Geç kayıt sebebiyle geçen süre devamsızlıktan sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte veya yüksekokula kayıt olan yeni öğrenciler, birinci yarıyıl derslerine de-
vam etme hakkına sahip olur ve birinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır ve bu öğrenciler,
ikinci yarıyılda ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları ön koşullu derslerin dışında
kalan tüm dersleri almak ve ders kaydı yaptırmak zorundadır. Devam şartını sağladıkları fakat
başarısız oldukları derslerin kapatılarak yerine eşlenik bir dersin konması halinde öğrenciler
bu derslerden de davam almış sayılır. Takip eden yarıyıllarda önceki yarıyıllardan ders ve ayrı
ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumunda olan öğren-
ciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yarıyıla ait derslere de
yazılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, danışmanlarının ve bölüm başkanının veya birden fazla
bölüm tarafından yürütülmesi durumunda ilgili kurul tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim
koordinatörünün onayını almak kaydıyla, ortak zorunlu dersler hariç bulundukları yarıyıldaki
tekrar dersleriyle birlikte ve ders saatleri çakışmayacak şekilde en fazla toplam 40 kredilik
derse kayıt yaptırabilir. Ancak öğrencinin mezuniyet durumunda olması halinde en fazla toplam
45 AKTS derse kayıt yapılabilir. Gerekli durumlarda bir yarıyılda bir programa kayıt yaptırı-
lacak derslerin kredi üst sınırı, ilgili yönetim kurulu kararı ile düşürülebilir.”

“(3) Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yapılan yok-
lamalarla tespit edilir. Öğrencilerin teorik derslerin % 70’ine, ders uygulamaları ve laboratu-
varların % 80’ine devamları zorunludur. Sağlık raporu alınması devam zorunluluğunu ortadan
kaldırmaz. Türkiye’yi veya Üniversite’yi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel,
sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaş-
malara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam sü-
resinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim
kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen
öğrenciler ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce öğrenci
bilgi sistemine kaydedilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/9/2011 28057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/8/2012 28373
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Selçuk Üniversitesinden:
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma

ve Uygulama Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan İleri Tek-

noloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bilimsel Danışma Kurulu: Merkezin Bilimsel Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,
d) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:
a) Merkezin bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu

sağlamak,
b) Merkezin bilimsel ve teknolojik faaliyetleri konusunda politikalar geliştirmek,
c) İleri teknoloji alanları başta olmak üzere, öncelikli bilimsel ve teknolojik araştırma

alanlarını belirlemek, araştırmacıların bu konulara yönlendirilmesini ve teşvikini sağlamak,
ç) Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için rekabete dayalı, etkin ve verimli araştırma

imkânları ve araştırma ortamı oluşturmak,
d) Bilimsel, teknolojik ve toplumsal açıdan katma değer sağlayan projeler üretmek veya

bu tür projelere destek vermek,
e) Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak,
f) Konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki araştırma kuruluşları ile işbirliğini sağlamak,

bilimsel ve teknolojik araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak.

30 Ocak 2013 – Sayı : 28544                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34



Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde laboratuarlar kurmak ve çalışmasını sağlamak,
b) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları için ihtiyaç duyulan her türlü makine-

teçhizat ve malzemeyi temin ederek kullanıma sunmak,
c) Araştırmacıları multidisipliner çalışmaya özendirerek ulusal ve uluslararası işbirliğine

yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini başlatmak,
ç) Kaynakların etkin olarak kullanımını sağlamak üzere işbirliği ve koordinasyon faa-

liyetlerinde bulunmak,
d) Merkezde cihaz bakımı, onarımı, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyelerin

kurulmasını ve çalışmasını sağlamak,
e) Temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak, endüstrinin teknolojik

alandaki sorunlarını çözmek için araştırmalar yapmak, sürdürülebilir kalkınma planlarının ön-
gördüğü alanlarda karşılaşabilecek sorunlara çözüm yolları aramak,

f) Bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü ve benzeri kaynaklarca desteklenen pro-
jeler kapsamında; cihaz alımları sürecinde bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü ile iş-
birliği yapmak, Merkezin koordinesi ile cihazların daha etkin biçimde ve daha geniş kesimler
tarafından kullanılmalarını sağlamak,

g) Merkezde ve Üniversitenin diğer birimlerinde bulunan Ar-Ge amaçlı tüm cihazlar
ve yapılabilecek testlere ait veritabanı oluşturmak ve bütün cihazları Merkezin koordinasyo-
nunda sanal ortamda kullanıcılara sunmak ve kullanımlarını koordine etmek,

ğ) Merkezin çalışma alanına giren konularda bölge, sanayi ve diğer kuruluşlara yönelik
kurs, seminer, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası toplantılara ka-
tılımı sağlamak,

h) Selçuk Üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarını
desteklemek ve Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili veri tabanları oluşturmak, ilgililerin kullanımına
sunmak,

ı) Araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve araştırma ve geliştirme faali-
yetleri ile ilgili veri tabanları oluşturmak, ilgililerin kullanımına sunmak,

i) Öncelikli alanlara yönelik çalışmalar için altyapı hazırlamak, teknolojik açılımlar
yapmak,

j) Araştırma sonuçlarının uygulanmasını ve duyurulmasını sağlamak, gerektiğinde pilot
tesisler kurup prototip ürünler geliştirmek,

k) İmalat sırasında ve işletmelerde karşılaşılan teknolojik güçlüklerin çözümü husu-
sunda danışmanlık yapmak, proses, malzeme ve mamullerindeki kusurlarla ilgili sebeplerin
giderilmesine, malzeme ve mamullerin özelliklerinin tespit ve kontrolüne, programlama ve
bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak,

l) Amacı doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve
ortak çalışmalar yapmak,

m) Yenilik anlayışının toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi için gerekli çalışma-
ları yapmak,

n) Teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki etkilerini incelemek
ve bu konuda ortaya çıkacak sorunların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Bilimsel Danışma Kurulu.
Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; ulusal ve uluslararası alanda araştırma ve yayınları

bulunan, diğer araştırmacılar veya sanayi kuruluşları ile ortak, hakemli Ar-Ge projeleri tamam-
lamış olan veya bu tür projeleri yürüten veya bu tür projelere danışmanlık yapan, uluslararası
çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü çalışma-
larında kendisine yardımcı olmak üzere iki öğretim üyesini Müdür yardımcısı olarak görev-
lendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer.
Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Merkez Müdür yardımcıla-
rından birisini vekil bırakır. Vekâlet altı ayı geçemez.

Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü; Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri şunlardır;
a) Merkezin etkin ve verimli olarak idaresi için gerekli tedbirleri almak,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak,
c) Araştırma projelerinin işleyişini izlemek ve denetlemek,
ç) Merkezde bulunan araç ve gereçlerin etkin ve verimli olarak kullanımının sağlanması

yönünde her türlü tedbiri almak,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak,
e) Merkezin personel ihtiyacı ile ilgili teklifleri Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektörün onayına sunmak,
f) Yurtiçi ve yurtdışı benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak,
g) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım bütçelerini ve Merkezin ödenek ve eleman

ihtiyaçlarını gerekçeleriyle Rektörlüğe bildirmek,
ğ) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı

amacıyla girişimlerde bulunmak,
h) Üniversitenin birimleri ile Merkez arasında yürütülen çalışmalarda koordinasyonu

sağlamak,
ı) Bilimsel Danışma Kurulunda belirtilen görüş ve önerilerden uygulamaya konulan ve

bunların sonuçları konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak,
i) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Merkez müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından iki Merkez Müdür

yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdür yardımcılarının görev süresi Merkez Müdürünün
görevinin bitmesi ile birlikte sona erer. Görev süresi biten Merkez Müdür yardımcıları yeniden
görevlendirilebilir.
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(2) Merkez Müdür yardımcıları Merkezin etkin ve verimli olarak çalışmasında Merkez
Müdürüne karşı sorumlu olup, Merkezin faaliyet alanlarına göre Merkez faaliyetlerinin yürü-
tülmesi ve organizasyonunda Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, uluslararası yayınları
ve diğer akademik faaliyetleri veya Üniversite sanayi işbirliği alanındaki çalışmaları olan Üni-
versite öğretim üyeleri arasından belirlenir.

Merkez müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Müdür yardımcıları, teknik işlerden sorumlu ve idari işlerden

sorumludurlar ve görevleri şunlardır:
a) Analiz hizmetlerini takip etmek ve cihazların verimli çalışması için uzmanların ge-

rekli eğitimi almasını sağlamak, laboratuarların düzenli bir şekilde işletilmesini sağlamak, bun-
larla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Merkezin idari işlerini takip etmek, personelin özlük işleri, halkla ilişkiler, kalite yö-
netimi ve Merkezin akreditasyon işlerini yapmak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak
ve uygulamak.

Yönetim kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve bir Müdür Yardımcısı ile ulusal ve ulus-

lararası alanda ve Üniversite sanayi işbirliği alanında çalışmaları olan Üniversite öğretim ele-
manları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam
yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir
nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdü-
rünün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde, Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
kabul edilir.

(3) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin bilimsel, teknik, idari faaliyetlerini plan-

lamak, çalışma ilkelerini, Merkezde çalışacak teknik personelin niteliklerini ve esaslarını be-
lirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak,

b) Merkez ile ilgili düzenleyici işlemleri hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,
c) Araştırma projelerinin desteklenmesine ilişkin ilkeleri tespit etmek, bu ilkeler doğ-

rultusunda desteklenecek projeleri karara bağlamak ve bunların izleme sonuçlarını değerlen-
dirmek,

ç) Merkezin Ar-Ge birimlerini ve bunlardan sorumlu personeli belirlemek,
d) Merkez Müdürlüğünce hazırlanacak program ve bütçe tasarısını incelemek ve karara

bağlamak,
e) Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor ve sonuçları değerlendirmek,
f) Merkez Müdürünün getireceği önerileri karara bağlamak,
g) Bilimsel Danışma Kurulundan gelen görüş ve önerileri değerlendirmek,
ğ) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
h) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak ve yürütmek,
ı) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,
i) Personel ihtiyacını belirlemek,
j) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.
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Bilimsel danışma kurulu
MADDE 14 – (1) Bilimsel Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Yönetim

Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulunun önerisi ile uluslararası yayınları ve diğer akademik faa-
liyetler ile bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar konusunda çalışmaları olan Üni-
versite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen onbeş kişiden
oluşur. Bilimsel Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere çoğunluk koşulu aranmaksızın
Merkez Müdürünün çağrısı ile toplanır.

(2) Kurulda görüşülecek konular ile ilgili olarak görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulan
ilgili kişiler, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile davet edilebilir.

Bilimsel danışma kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Bilimsel Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Selçuk Üniversitesinin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında, öncelikli

tematik alanların belirlenmesinde, Türkiye ve bölgenin ihtiyaçlarına göre Merkezin faaliyet
alanlarıyla ilgili olarak önerilerde bulunmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar
hakkında görüş bildirmek ve katkıda bulunmak,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-
tamının oluşturulup geliştirilmesine katkı sağlamak,

c) Üniversite dışı finansman kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda
görüş bildirmek ve bu yönde gerekli girişimlerde bulunmak,

ç) Konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan sağlamak,
d) Merkezin amacı ve faaliyet alanlarıyla ilgili görüşlerini Kurul toplantısı dışında da

Merkez Müdürüne bildirmek,
e) Yönetim Kurulunun talebi halinde Merkezde çalışılmak üzere önerilen projeleri bi-

limsel ve etik açıdan incelemek ve Yönetim Kuruluna önerilen süre içerisinde rapor etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından gö-
revlendirilen personelce karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 19 – (1) 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sel-

çuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız
Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bir öğrencinin bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam
kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 1.80
olması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangı-
cından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

           Karar No.           :  2013/3
İşyeri                   :  Adana Ulaşım Org. Tur. Ziraat Su ve Su Tes. Gıda ve Et
                               Ür. Tem. Hiz. Tic. ve San. A.Ş.
                               Adana Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Kat: 2
                               Seyhan/ADANA
SGK Sicil No.     :  99049.01-1135583.01-1135575.01-1113600.01
Tespiti İsteyen    :  Belediye-İş Sendikası
İnceleme            :  Adana Ulaşım Org. Tur. Ziraat Su ve Su Tes. Gıda ve Et Ür. Tem.

Hiz. Tic. ve San. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirket çalışanlarının işlemlerinin
yürütüldüğü büro işyerinde yapılan işler, Adana Büyükşehir Belediyesinin 2886 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde yetkili makamın onayıyla açtığı “Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek
Fabrikalarında Üretilen Ekmeğin Toptan Satışı İşi” ihalesi kapsamında çalıştırılan işçilerin
yaptığı işler ile “Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında Üretim Esnasında Ortaya
Çıkan Iskarta Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satışı İşi” ihalesi kapsa-
mında çalışan işçiler tarafından yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ti-
caret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

“Ulaşım Daire Başkanlığına Bağlı Raylı Taşıma Sisteminin İşletilmesi İşinde Teknik,
İdari ve Destek Hizmetleri İçin Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesi kapsamında ça-
lışan işçilerin yaptığı işin metro ulaşım hizmeti olması sebebiyle İşkolları Yönetmeliğinin 15
sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/1/2012 28178

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/8/2012 28397
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Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2013/1)

MADDE 1 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci mad-

desine göre, 1/2/2013 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal li-

mitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2012 yılı Aralık ayı Toptan Eşya Fiyat

Endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2012 Aralık ayının bir önceki yılın

Aralık ayına göre değişim oranı % 2,45) esas alınarak güncellenmiş olup Kanunun ilgili mad-

deleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 6.629.154,- TL (Altımilyon

altıyüzyirmidokuzbin yüzellidört Türk Lirası), 6.791.568,- TL (Altımilyon yediyüzdoksanbirbin

beşyüzaltmışsekiz Türk Lirası).

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 792.482,- TL (Yediyüzdoksanikibin dörtyüzsekseniki Türk

Lirası), 811.897,- TL (Sekizyüzonbirbin sekizyüzdoksanyedi Türk Lirası).

2) (b) bendinde belirtilen 1.320.805,- TL (Birmilyon üçyüzyirmibin sekizyüzbeş Türk

Lirası), 1.353.164,- TL (Birmilyon üçyüzelliüçbin yüzaltmışdört Türk Lirası).

3) (c) bendinde belirtilen 29.057.835,- TL (Yirmidokuzmilyon elliyedibin sekizyüz-

otuzbeş Türk Lirası), 29.769.751,- TL (Yirmidokuzmilyon yediyüzaltmışdokuzbin yediyüzel-

libir Türk Lirası).

c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 86.460,- TL (Seksenaltıbin dörtyüzaltmış Türk

Lirası), 88.578,- TL (Seksensekizbin beşyüzyetmişsekiz Türk Lirası), 172.927,- TL (Yüzyet-

mişikibin dokuzyüzyirmiyedi Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç Türk

Lirası).

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 86.460,- TL (Seksenaltıbin dörtyüzaltmış Türk

Lirası), 88.578,- TL (Seksensekizbin beşyüzyetmişsekiz Türk Lirası), 172.927,- TL (Yüzyet-

mişikibin dokuzyüzyirmiyedi Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç Türk

Lirası), 1.441.114,- TL (Birmilyon dörtyüzkırkbirbin yüzondört Türk Lirası), 1.476.421,- TL

(Birmilyon dörtyüzyetmişaltıbin dörtyüzyirmibir Türk Lirası).

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 172.927,- TL (Yüzyetmişikibin dokuzyüzyirmi-

yedi Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç Türk Lirası), 1.441.114,- TL

(Birmilyon dörtyüzkırkbirbin yüzondört Türk Lirası) 1.476.421,- TL (Birmilyon dörtyüzyet-

mişaltıbin dörtyüzyirmibir Türk Lirası).

30 Ocak 2013 – Sayı : 28544                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 40



ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 144.103,- TL (Yüzkırk-

dörtbin yüzüç Türk Lirası), 147.633,- TL (Yüzkırkyedibin altıyüzotuzüç Türk Lirası).

d) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 43.228,- TL (Kırküçbin

ikiyüzyirmisekiz Türk Lirası), 44.287,- TL (Kırkdörtbin ikiyüzseksenyedi Türk Lirası), 14.403,-

TL (Ondörtbin dörtyüzüç Türk Lirası), 14.755,- TL (Ondörtbin yediyüzellibeş Türk Lirası).

e) 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 288.215,- TL (İkiyüzseksensekizbin ikiyüzonbeş

Türk Lirası), 295.276,- TL (İkiyüzdoksanbeşbin ikiyüzyetmişaltı Türk Lirası).

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 653.493,- TL (Altıyüzelliüçbin dörtyüzdoksanüç

Türk Lirası), 669.503,- TL (Altıyüzaltmışdokuzbin beşyüzüç Türk Lirası), 1.305,- TL (Bin üç-

yüzbeş Türk Lirası), 1.336,- TL (Bin üçyüzotuzaltı Türk Lirası), 1.306.988,- TL (Birmilyon

üçyüzaltıbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası), 1.339.009,- TL (Birmilyon üçyüzotuzdokuzbin

dokuz Türk Lirası), 2.612,- TL (İkibin altıyüzoniki Türk Lirası), 2.675,- TL (İkibin altıyüzyet-

mişbeş Türk Lirası), 3.918,- TL (Üçbin dokuzyüzonsekiz Türk Lirası), 4.013,- TL (Dörtbin

onüç Türk Lirası), 13.069.894,- TL (Onüçmilyon altmışdokuzbin sekizyüzdoksandört Türk Li-

rası), 13.390.106,- TL (Onüçmilyon üçyüzdoksanbin yüzaltı Türk Lirası), 26.139.788,- TL

(Yirmialtımilyon yüzotuzdokuzbin yediyüzseksensekiz Türk Lirası), 26.780.212,- TL (Yirmi-

altımilyon yediyüzseksenbin ikiyüzoniki Türk Lirası), 5.226,- TL (Beşbin ikiyüzyirmialtı Türk

Lirası), 5.354,- TL (Beşbin üçyüzellidört Türk Lirası).

f) 62 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 159.957,- TL (Yüzellido-

kuzbin dokuzyüzelliyedi Türk Lirası), 163.875,- TL (Yüzaltmışüçbin sekizyüzyetmişbeş Türk

Lirası).

(2) 1/2/2013 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Pa-

rasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte

yer almaktadır.

MADDE 2 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenme-

sinde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malȋ Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe

girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik

İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 6 - İmza oluşturma ve doğrulama verileri ile özetleme algoritmalarının, ETSI

TS 102 176-1 standardına ve aşağıda yer alan şartlara uygun olması gerekir.

a) İmza sahibinin imza oluşturma ve doğrulama verileri:

i. RSA için en az 2048 bit veya

ii. DSA için en az 3072 bit veya

iii. DSA Eliptik Eğrisi için en az 256 bit

b) ESHS’nin imza oluşturma ve doğrulama verileri:

i. RSA için en az 2048 bit veya

ii. DSA için en az 3072 bit veya

iii. DSA Eliptik Eğrisi için en az 256 bit

c) Özetleme algoritması:

i. SHA-256 veya

ii. SHA-384 veya

iii. SHA-512 veya

iv. WHIRLPOOL

Birinci fıkrada belirtilen algoritmalar ve parametreler 31/12/2016 tarihine kadar geçer-

lidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) TS ISO/IEC  27001 veya ISO/IEC 27001”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (ii) alt

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ii. CWA 14167-2, CWA 14167-3 veya CWA 14167-4’te belirtilen kriterlere uygunlu-

ğunu veya”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan

ESHS’ler altı ay içinde 6 ncı  maddeye uyum sağlar.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı

yürütür.
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2013  OCAK GÜNSÜZLERİ         KILIÇ 

1200-17 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

30 Ocak 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28544 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2005/22 
Karar No : 2008/618 
Transit rejimi kurallarına aykırılık (mülga) suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve 

karar numarası yazılı 10/07/2008 tarihli ilamı ile 4/a-2 maddesi gereğince 69,696 TL. Adli Para 
cezası ile ve sanıkta yakalanan eşyaların 4926 Sayılı yasanın 4/1-4 maddesi uyarınca zoralımı ile 
cezalandırılan Ahmad ve Gözel oğlu, 1959 doğumlu, İran Uyruklu mah/köy nüfusuna kayıtlı 
YOUSEF POOR ABBAS tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete’de ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
sanığın ve müdafinin yokluğunda, yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden 
itibaren 7 gün içinde Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya 
mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine 
en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz yasa yolu 
açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza 
verilecektir), karar verilmiş olup, ilan olunur. 165 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/362 
Karar No : 2012/399 
Lisansa, izne bağlı malı izinsiz ihraç etmek ( mülga ) suçundan sanık Bulgaristan 

Uyruklu, İlyazov ve Fatma oğlu, 25.11.1962 Omurtag doğumlu, Don Cad. No:2-Omurtag-
Bulgaristan adresinde oturur. SHYUKRYU ILYAZOV IDRIZOV hakkında sanığın 4926 sayılı 
yasanın 4/1-3, 4/4 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile dava açılmış ise de; unsurları 
yönünden oluşmayan suçtan sanığın BERAATİNE, sanık hakkında 4458 sayılı yasanın 241 
maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına yer olmadığına, suç konusu olduğu iddiasıyla el 
konulan eşyaların müsaderesine yer olmadığına dair verilen hüküm tebligat ve yazışmalara 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 
Gazete’de ilanen tebliğine, 

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

3 - Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile asılması, bu husustaki tutanağın 
gönderilmesi için Edirne C. Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi 163 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORU VE KAYNAKLI ÇELİK EKSANTRİK REDÜKSİYONLARIN 

TEMİNİ VE SEVKİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere spiral kaynaklı çelik 

boru ve kaynaklı çelik eksantrik redüksiyonların teknik şartname esaslarında temini ve sevki işi; 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/5709 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde 

kullanılmak üzere spiral kaynaklı çelik boru ve 

kaynaklı çelik eksantrik redüksiyonların teknik 

şartname esaslarında temini ve sevki işi. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi : Spiral kaynaklı çelik boru ve kaynaklı çelik eksantrik 

redüksiyonların teslimi 60 (altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 18.02.2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale 

Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve 

ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı 

kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 18.02.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 553/1-1 
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PÜSKÜRTME NOZULU TEMİNİ VE SEVKİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere baca gazı kükürt 

arıtma tesisi kireç sütü sevk sisteminde kullanılmak üzere püskürtme nozulu temini ve sevki işi 

teknik şartname esaslarında; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/6028 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde 

kullanılmak üzere baca gazı kükürt arıtma tesisi kireç 

sütü sevk sisteminde kullanılmak üzere püskürtme 

nozulu temini ve sevki işi 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü  

c) Teslim tarihi : Baca gazı kükürt arıtma tesisi kireç sütü sevk 

sisteminde kullanılmak üzere püskürtme nozulu 

teslimi 210 (iki yüz on) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Odası  

b) Tarihi ve saati : 19.02.2013 - 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

adresinde görülebilir ve 100,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı 

Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale 

Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve 

ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı 

kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. 

5 - Teklifler, 19.02.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 554/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK 

HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.500,00 TL. ile en çok 29.973,42 TL. arasında değişen; 

04/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 150,00 TL., en 

çok 2.998,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, kamyon, kamyonet, 

kapalı kasa kamyonet, konteynır dorse ve tankerden oluşan 20 adet araç; açık artırma suretiyle, 

Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 

05/02/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu 

ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 787/1-1 

—— • —— 

KÜTAHYA İLİ YEREL YÖNETİMLER KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ YAPMA VE 

İŞLETME BİRLİĞİ, KATI ATIK TOPLAMA İLE EKAY EK TESİSLERİ YAPIMI VE 

TESİSLERİN İŞLETİLMESİ KONUSUNDA İMTİYAZ 

HAKKI VERİLMESİ İHALE SONUÇ İLANI 

Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği 

Başkanlığından:  

"KÜKAB KATI ATIK TOPLAMA İLE EKAY EK TESİSLERİ YAPIMI VE 

TESİSLERİN İŞLETİLMESİ İŞİ İÇİN İMTİYAZ HAKKI VERİLMESİ" işinin 29 yıllığına 

gördürülmesi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereğince, 21.01.2013 

tarih ve saat:14.00'de Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Birlik Encümeni 

tarafından yapılmıştır. 

Şartnamesi hükümlerine göre ödenecek Kâr Payı oranı % 100 (yüzde yüz) olmak üzere, 

şu kadar ki; ödenecek Kâr Payının, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yıllık 421.208 

TL (Dört yüz yirmi bir bin iki yüz sekiz lira) 'nın altında olduğu takdirde Kâr Payı bedeli yerine, 

garanti bedeli olarak belirlenen bu 421.208 TL(Dört yüz yirmi bir bin iki yüz sekiz lira)'nın yıllık 

olarak idareye ödenmesi şartıyla, bu bedel; sözleşme süresince takip eden yıllar için her yıl ÜFE 

ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak oluşturulacak artış oranına göre belirlenecektir ve o yıl 

için belirlenen bu bedel garanti bedeli olarak esas alınmak kaydıyla; BAYHA ATIK YÖNETİMİ 

VE TAŞIMACILIK A.Ş. -ASTEM İNŞ. TUR. TAŞ. GIDA TEMİZLİK HİZMET SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. - HARMAN İNŞ. TİC. VE SAN. A.Ş. Ortak Girişimi'ne ihale edilmiştir. 

İlan olunur. 759/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Sincan Belediye Başkanlığından: 

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 

1.1. İdarenin; 

a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı 

b) Adresi : Tandoğan Mah. Billur Sok No:8 Sincan/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0312 271 12 69 – 0312 270 41 77 

ç) Faks numarası : 0312 271 12 72 

d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr. 

e) İlgili personel : Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

2. İHALENİN KONUSU: 

2.1. Adı: Sincan İlçesi Hürriyet Mahallesi, Mola Tesisleri - Akaryakıt ve LPG İkmal 

İstasyonu imar planlı 864 ada 4 parselin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/a maddesi 

gereği Kapalı Teklif Usulü ile satılması işidir. 

2.2. Taşınmazın Evsafı: İmar planında, Mola Tesisleri - Akaryakıt ve LPG İkmal 

İstasyonu kullanımlı, 7.992 m2 yüzölçüme sahip E:0,60-Hmaks=Serbesttir. Konum itibariyle 

kuzeyden Eskişehir yoluna sıfır cepheli olup, güney ve batısında Temelli Muhsin YAZICIOĞLU 

Göl ve Rekreasyon Alanı bulunmaktadır. Ankara - Eskişehir D-200 karayolu üzerinde yer 

almaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma yoktur. Çevresinde yerleşim birimleri ile 

rekreasyon alanları ve ticari işletmeler vardır. 

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İhalenin muhammen 

bedeli 2.197.800,00 TL olup; Bu ihaleye ait geçici teminat miktarı 65.934,00 TL’dir. 

4. İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi 

Tandoğan Mah. Billur Sok. No: 8   2. Kat Meclis Toplantı Salonu Sincan/ANKARA adresinde, 

20.02.2013 Çarşamba günü saat 10:30’de yapılacaktır. Teklifler 20.02.2013 Çarşamba günü saat 

10:30’e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

5. İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve TEMİNİ: 

5.1. İhaleye ait şartname aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylanmış şartnameyi satın alması zorunludur. 

a) Şartnamenin görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Tandoğan Mah. Billur Sok. No: 8 

1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sincan/ANKARA 

b) Şartname satış bedeli: 200,00 TL 

6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale 

tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak İdareye teslim etmeleri gerekmektedir. 

6.1. İstekli Gerçek Kişi İse: 

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.), 

b) Noter onaylı imza beyannamesi, 

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter onaylı vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküsü ve/veya imza 

beyannamesi, 

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

e) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus kayıt örneği, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan 

alınmış geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir), 
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6.2. İstekli Tüzel Kişilik İse: 
a) İsteklinin ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından 

veya diğer resmi makamlardan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 
ihale yılı içinde alınmış belge, 

b) Noter onaylı tüzel kişiliğe ait imza ve yetki sirküleri, 
c) Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girilecek ise bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair 

noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri ve/veya imza beyannamesi, 
d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak), 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya bankalardan 

alınmış Geçici teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir), 
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
7. İhaleye iştirak edenler şartnameyi tamamen kabul etmiş sayılırlar. 
8. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 
9. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. 
 751/1-1 

—— • —— 
14 KALEM ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kuruluşumuzca 14 Kalem Çadır Malzemesi 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 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, ‘’Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL”  
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 15 ŞUBAT 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18 ŞUBAT 2013 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 752/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 5.338,93 TL ile en çok 35.046,00 TL arasında değişen; 
06/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 533,89 TL, en 
çok 3.504,6 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto cinsi 26 adet araç; açık artırma 
suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale 
salonunda 07/02/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 
konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 
adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

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

İlan olunur. 735/1-1 
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ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI PATLAYICI MADDE AÇIK İHALE USULÜ İLE 

SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/9765 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 

Keçiören/ANKARA 06010 

b) Telefon ve faks numarası : 312294 22 39 - 312294 22 45 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

     niteliği, türü ve miktarı : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Sarıkaya Açık Ocağında 

kullanılmak üzere teknik şartnamesinde detayları 

belirtilen patlayıcı maddeler satın alınacaktır. 

3 - İhalenin/Yeterlik 

     Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşl. Gen. Müd. Keçiören/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 19.02.2013 - 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler :  

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

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

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi. 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

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

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

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.9. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler; 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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b) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, 

4.1.10. İsteklilerin teklif ettikleri patlayıcı maddelerin kalite belgelerini, 

4.1.11. İstekliler, teklif edecekleri patlayıcı maddelerin markasını ve ismini 

belirteceklerdir. 

Teklif edilen ürünle ilgili teknik özelliklerini içeren kataloglarını, 

Teklif zarfına koyacaklardır. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2., 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Ayvalı-Keçiören/ANKARA) Kat: 12, 

1203 nolu odada ve internet adresinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 19.02.2013 Salı, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, 160,00 TL 

doküman satış bedelini, Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki 

37712245-5001 (TR080001001745377122455001) nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı 

bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 294 22 45 numaralı fakslarına 

göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler. 

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 723/1-1 

—— • —— 
TSI SERTİFİKASYON HİZMETİ ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/9817 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 

 b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 1 kalem TSI Sertifikasyon hizmeti, teknik 

şartnameye göre alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 19/02/2013 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

19/02/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 739/1-1 
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TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan imar planlarımızda 

"Ticaret+Konut+Turizm" alanında kalan 15.725,93 m2 yüzölçümlü 534 ada 1 parsel ile Atatürk 

Mahallesinde bulunan imar planlarımızda "Ticaret+Konut+Turizm" alanında kalan 9.347,87 m2 

yüzölçümlü 516 ada 3 parsel ile 20.000,00 m2 yüzölçümlü 516 ada 4 parsellerin 2886 sayılı 

Yasanın 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" satılması işidir. 

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir 

veya satın alınabilir. 

3 - İhale 05/02/2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 36. maddesine 

göre "Kapalı Teklif Usulü" yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 

Özel Kişiler: a) Nüfus cüzdan fotokopisi 

 b) Tebligat adresi  

 c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

Tüzel Kişiler: a) Faaliyet Belgesi  

 b) İmza sirküleri  

 c) İhaleye katılacak için yetki belgesi  

 d) Ticaret Sicil Gazetesi  

 e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 04/02/2013 Pazartesi 

günü Saat:16:30'a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaat 

edeceklerdir. 

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

       Ada/Parsel  Yüzölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Gün-Saati 

B.Çekmece 15.725,93 m2 23.982.043,30TL 719.461,30TL 05/02/2013-10:30  

Fatih Mahallesi 

534 Ada 1 parsel 

 

B.Çekmece 20.000,00 m2 33.000.000,00TL 990.000,00TL 05/02/2013-11:00 

Atatürk Mahallesi 

516 Ada 4 parsel 

 

B.Çekmece   9.347,87 m2 15.423.985,50TL 462.719,57TL 05/02/2013-11:30 

Atatürk Mahallesi 

516 Ada 3 parsel 

 730/1-1 
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KAYITSIZ MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİNİN DAĞITIM VE TESLİM HİZMETİNİN 

YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/10693 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Arifiye Mah. 2 Eylül Cad. PTT Çıkmazı Sokak No: 1 

Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : (222) 230 58 76 – 221 72 45 / 221 22 07 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : eskisehir_malz@ptt.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kayıtsız Mektup Postası Gönderilerinin 41 işçi ile 

Dağıtım ve Teslim hizmetlerinin yaptırılması. 

b) Yapılacağı yer : Eskişehir Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü  

c) İşin süresi : 01.03.2013 / 31.12.2013 tarihleri arası (10 ay) 300 

(Üçyüz) Takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat 

Eğitim ve Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 12.02.2013 - 10.00 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler teklifleri kapsamında 

sunulur: 

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

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle mesleki faaliyetten men edilmediğine dair bilgiyi içeren, mevzuatı 

gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

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

d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname, 

e) Teklif mektubu, 

f) Geçici teminat, 
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,  

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

j) Ücret ve kıdem tazminatı ile Sosyal Yardımlara ilişkin Taahhütname. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), (j) ve (k)’da yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

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

kriterler. 

Son beş yıl içerisinde kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %15 inden az 

olmamak üzere Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş 

deneyimini gösteren Yüklenici İş Bitirme belgesi.  

5 - Bu ihalede bezer iş olarak Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta 

Gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta 

taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları. 

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

7 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 

8 - İhale dokümanı Eskişehir PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Malzeme Şefliği adresinde görülebilir ve 50,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 12.02.2013 tarihi, saat 10.00’a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Hizmet 

Binası 2. Kat Eğitim ve Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da aynı adrese gönderilebilir. 

10 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11 - İstekliler teklif ettikleri toplam teklif bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklif 

geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla olmalıdır. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.  

14 - İhale, ceza ve ihalelerden yasaklama hali hariç Kamu İhale Kanunu kapsamında 

olmayıp, 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve 

Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi 

Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik Hükümlerine göre yapılacaktır.  738/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 1.060 ADET SUNİ DERİ GOCUK ALIMI 4734 SAYILI 

KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

İhale Kayıt No : 2013/9370 

a) Adresi  : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Suni deri gocuk 

  Miktarı:1060 Adet 

b) Teslim yeri : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim 

edilecektir 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satın Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 20/02/2013 - 15.00 

c) Dosya no : 1332200 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

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

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15. maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

4.2.1 - Firmalar bir adet suni deri gocuk numunesi vereceklerdir. 

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK görülebilir ve 

şartnameler 20,00,-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, en geç 20.02.2013, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 731/1-1 
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YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü’nce, aşağıda yeri 

ve nitelikleri belirtilen taşınmazın mevcut imar durumuna (Akaryakıt İstasyonu Alanı) göre 

projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli 

çerçevesinde (yap-işlet-devret) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı 

teklifi usulü ile kiraya verilmesi için ihaleye çıkarılmıştır. 

İLİ  : Muğla 

İLÇESİ  : Yatağan 

BELDESİ : Bozarmut 

PAFTA NO : 19C-24b 

ADA NO : - 

PARSEL NO  : 363 

YÜZÖLÇÜMÜ : 25.200,00 m2 (5.000,00 m² si üzerine) 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MAKAM ONAYININ 

TARİH VE SAYISI : 12.06.2012 tarihli Makam Onayı. 

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : 774.807,50 TL. (Bu bedel inşaat maliyeti 

bedelidir.) 

  (yediyüzyetmişdörtbinsekizyüzyedi Türk Lirası 

ellikuruş ) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 23.245,00-TL. 

  (Yirmiüçbinikiyüzkırkbeş Türk Lirası ) 

  (Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil 

etmektedir.) 

İHALE GÜNÜ : 26.02.2013 

İHALE SAATİ : 10:30 

A -  Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın; 

1 - Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karşılanmak ve yapılan proje dahil tüm 

muhdesatın peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru etmek 

kaydıyla; imar uygulamasının yaptırılması, projelendirme safhasında 5403 sayılı Toprak Koruma 

ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesine göre Toprak Koruma Projesinin hazırlatılması ve 

uygulanması, İmar durumunda belirtilen “Akaryakıt İstasyonu” fonksiyonu verilerek 

projelendirilmesi, yapılacak olan tesise ait mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm 

uygulama projelerinin ve imalat detaylarının hazırlanması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve 

kuruluşların onayının alınmasını müteakip inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek tesisin 

tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınarak işletmeye 

açılması, cins tashihinin yapılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının 

İdaremize teslim edilmesi, tüm bu işlemlerin 2 (iki) yıl içerisinde tamamlanması, aksi takdirde 

mücbir sebepler dışında sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatın 

İdaremize terk ve teberru edilmesi, yatırılan kesin teminatın ve aylık kiraların gelir kaydedilmesi, 

2 yıl inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 15 yıl süre ile yapım karşılığı uzun süreli kiralama 

modeli çerçevesinde kiraya verilmesi (sözleşme imzalanma tarihinin aynı zamanda yer teslim 

tarihi sayılması), 

2 - Kira bedellerinin, 

a) Yer teslim tarihinden itibaren (Sözleşme imzalanma tarihi) inşaat süresi olan 2 (iki) yıl 

için aylık 1000 TL olması, 
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b) 3. yıl için aylık 4.000 TL olmak üzere her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline (12 

ayın ortalamasına göre hesap edilecek) ÜFE oranında artış yapılması, 

c) Kapalı alan kullanımının 750,00 m² yi aşması halinde sözleşmedeki kira bedeline göre 

oransal olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması, 

d) Kapalı alan haricindeki peyzaj düzenlemesi yapılacak açık alanlar tesis kullanım amacı 

dışında gelir getirici nitelikte kullanılması halinde, amaç dışı kullanılan alan için ayrıca kira 

bedeli belirlenerek mevcut kira bedeline eklenmesi, 

3 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce 

taşınmazın ve tesisin (işletmenin) tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm 

masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak 

İdaremize terk ve teberru edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması, 

4 - İlave imar planı masrafı olan 2.596,00 TL bedelin ihale uhdesinde kalan istekli 

tarafından sözleşmeden önce İdareye ödenmesi, 

5 - Sözleşme süresi sonunda İdaremiz ve Yüklenici arasında mutabakat sağlanamaması 

durumunda İdaremiz teknik personellerince kontrolleri yapılarak tesisin çalışır, bakımlı ve 

kullanılabilir şekilde olduğunun tespiti üzerine Yüklenici tarafından hiçbir hak ve bedel talebinde 

bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi, İdaremiz teknik elemanlarınca yapılan kontrollerde 

eksikliğin tespit edilmesi halinde eksik olan malzemenin Yüklenici tarafından yerine konulması, 

ekonomik ömrünü tamamlayan malzemenin ise Yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilmesi, 

Yüklenici tarafından yerine konulmaması veya değiştirilmemesi halinde zikredilen malzemenin 

bedeli, öncelikle teminatından mahsup edilmesi, teminatın yeterli olmaması halinde ise İdarenin 

tazmin hakkı saklı kalınacağının bilinmesi, 

6 - Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 

teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 

7 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın 

başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

Şartlarıyla, yapım karşılığı uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde inşaat süresi olan 2 

(iki) yıl dahil olmak üzere toplam 15 yıllığına uzun süreli kiralama modeli çerçevesinde, mevcut 

imar durumuna göre (Akaryakıt Alanı) projelendirilerek inşaat yaptırılmak üzere kira ihalesine 

çıkarılması işidir. 

B - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 

Binasında toplantı salonunda toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C - İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Ramazanpaşa Mahallesi 

Hükümet Bulvarı 5. Sokak Vakıf İş Hanı No:1 AYDIN adresinde bulunan Aydın Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilecek ve alınabilecektir. 

D - İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 4.(dördüncü) maddesine 

göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.(yedinci) maddesi doğrultusunda yukarıda 

belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü’ne imza karşılığı teslim etmelidir. (verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz.) 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

1) İç zarf ( örneğe göre doldurulmuş teklif mektubunu içerecektir – Ek.5 ), 

2) İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin 

kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisini vermesi. 

(Kimlik belgesininde T.C. Kimlik Numarasının bulunmaması halinde T.C. Kimlik 

Numarasını gösterir imzalı bildirim.) 

3) Türkiye’ de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim, 
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4) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odasından alınacak belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 

4-1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belgenin aslını veya noter tasdikli sureti. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 

belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

4-2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti. 

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza 

beyannameleri, (ihalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirkülerinin 

ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır), 

5-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi. 

5-2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

6) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin ihalenin 

yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel 

kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

7) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi. (örneğe uygun - Ek-1) 

8) Teknik Personel Taahhütnamesi. (örneğe uygun - Ek.2) 

9) İlgili Bankadan alınacak ve ihale tarihinden önce (son 3 ay içinde) düzenlenmiş ekli 

örneğe uygun banka referans mektubu. (İsteklinin en az taahhüt konusu işin muhammen bedelinin 

asgari %10’u (yüzdeon) kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u kadar (yüzdeon) 

kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır.) Alındığı banka ya da finans kurumunun 

genel müdürlüğünce teyit yazısı olmalıdır. (örneğe uygun - Ek-3) İsteklilerin ortak girişim olması 

halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği 

gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

10) İsteklinin ilan tarihinden sonra Vergi Dairesinden alacağı vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. ( örneğe uygun - Ek.4) 

11) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal 

Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge (aslı, 

noter onaylı sureti veya e- Borcu yoktur belgesi), 

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı.( örneğe uygun - Ek.8), 

13) Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış 23.245,00-TL. (Yirmiüçbinikiyüzkırkbeş 

Türk Lirası ) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu veya geçici teminatın Aydın 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Aydın Merkez Şubesi nezdindeki TR 58 

0001 5001 5800728 798 2154 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekondu. 

(Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu 

özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.) ( örneğe uygun - Ek.6) 
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14) İstekli tarafından bütün sayfaları imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni. 
E - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 
F - Tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından 

ödenecektir. 
G - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 696/1-1 

—— • —— 
LOKOMOTİF MUHTELİF ELEKTRİK, ELEKTRONİK 

MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/9229 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 15 kalem lokomotif muhtelif elektrik, 

elektronik malzemesi teknik bilgi ve eki teknik resme göre imal ettirilmek suretiyle satın 
alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 18.02.2013 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 
18.02.2013 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

tabi değildir. 706/1-1 
—— • —— 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/7936 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Ziyapaşa Mah.67014 Sok. No:10 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354/4249- 0322 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 
2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: Yol yenilemesi (pozu) yapılacak Narlı-Malatya 

hattında Narlı-Nurdağı İstasyonları arasında B70 tipi HM bağlantı malzemeli beton traverslerin 
istif yerinden hızlı yol yenileme vagonlarına yüklemesi ve B58 tipi K bağlantılı hattan çıkan eski 
traverslerin vagonlardan indirilip istiflenmesi yapılacaktır. Toplam travers hareketi 180.000 
adettir 

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
12.02.2013 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200-TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 695/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili 

Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine 

başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi 

kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik 

Belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve 

Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; 

- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını 

Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden 

ulaşılabilir. 

 

Birimi/Bölümü 

Anabilim 

Dalı Ünvanı Derc. Adet Niteliği 

Mühendislik Fakültesi 

Jeoloji 

Mühendisliği 

Mineraloji-

Petrografi 
Doçent 1 1 

Beyşehir-Hoyran napları ve 

Antalya komplesi içerisindeki 

ofiyolitlerde çalışmış olmak. 

 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Klinik Diş 

Hekimliği 

Bilimleri 

Endodonti Doçent 1 1 

Post-core uygulamaları ve sonlu 

elemanlar analizi konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

 

Teknoloji Fakültesi 

İmalat 

Mühendisliği 

İmalat 

Mühendisliği 
Doçent 1 1 

Sürekli ortamlar mekaniği 

konusunda doktora yapmış 

olmak. 

İnşaat 

Mühendisliği 

İnşaat 

Mühendisliği Doçent 1 1 

İnşaat Mühendisliğinde taze 

betonun reolojisi konusunda 

doktora yapmış olmak. 

 749/1-1 
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Kadir Has Üniversitesinden: 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu akademik birimlerinin aşağıda belirtilen 

Bölümün Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu 

olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Aranan Şartlar 

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Doçent 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 

2. İktisat, işletme, idari bilimler, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık alanlarından 

birinde doktora çalışması yapmış ve doktora derecesi almış olmak. 

Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki 

sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has 

Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan 

başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler: 

1. Dilekçe, 

2. Özgeçmiş, 

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-

kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde 

doldurdukları Ek-4 ile birlikte Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları yayın listesi ve 

bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetler listesi 

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 

yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son 

tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 

Son başvuru tarihi: 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Bankacılık ve 

Sigortacılık 

Bölümü 

Doçent 1 

İktisat, işletme, idari bilimler, 

finans, muhasebe, bankacılık, 

sigortacılık alanlarından birinde 

doktora çalışması yapmış ve 

doktora derecesi almış olmak 

 

Başvuru adresi 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü 

Personel Dairesi 

34083-Cibali/İSTANBUL 797/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/152245 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

T.C. Atatürk Üniversitesi Sağlık 

Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Erzurum/Yakutiye 

Adresi 
Araştırma Hastanesi Üniversite 

Kampüsü 
Tel-Faks (0442) 231 76 90-(0442) 236 12 97 

Posta Kodu 25240 E-Mail hastane@atauni.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
HCK Medikal Ürünler San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 
İbrahim Köseoğlu 

Adresi 
Tatlısu Mah. Ersoy Sok. Ümit Apt. No: 1 

A.Y. Dudullu Ümraniye/İstanbul 

Çamlıbahçe Mah. Yeni İşçi Evleri 

Doğu Kapısı Yolu No: 2 

Beykoz/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  19178227546 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
461 041 2165  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
748228  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 765/1-1 
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İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/60824 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Ulaşım Hizmetleri ve 

Makine Sanayi A.Ş. 
İl/İlçe Gediz-Buca/İzmir 

Adresi 
Gazeteci Yazar İsmail Sivri 

Bulvarı No: 500 
Tel-Faks 232 282 29 10-232 282 29 55 

Posta Kodu 35150 E-Mail info@izulas.com.tr 

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

Adı/Unvanı 
AÇL Otomotiv İnşaat Tah. İns. Kayn. 

Teks. Gıd. Elek. San. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
418 Sokak No: 2   5. Sanayi Sitesi 

Pınarbaşı-İzmir 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0070567043  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1130289  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/231-113 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı - Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü- Sinop 10. Bölge Müdürlüğü- 

Karabük İl Şube Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Orman ve Su İşleri Karabük İl 

Şube Müdürlüğü 
İl/İlçe Antalya 

Adresi 

Esentepe Orman İşletme 

Müdürlüğü Hizmet Binası Zemin 

Kat/Karabük 

Tel-Faks 0242 226 31 15-16-0242 226 31 19 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Şikar Turizm ve İnş. Tic. Ltd. Şti.  

Adresi 

Antalya Hürriyet Bulvarı Kültür 

Mah. 3821. Sok. Dilara Apt. 

Kat:1 D/14 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8110050542  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Antalya   

Ticaret/Esnaf Sicil No. 35430  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/187440 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Safranbolu Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Karabük/Safranbolu 

Adresi 

Bağlarbaşı Mahallesi Kabakçı 

Camii Sokak No:6 

Safranbolu/Karabük 

Tel-Faks 0370 412 78 10-0370 412 78 36 

Posta Kodu 78600 E-Mail safranboluısl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Adem Yaşar  

Adresi Ovacuma Beldesi/Safranbolu  

T.C. Kimlik No. 70699166004  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9390129832  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 

Konfederasyonu - Safranbolu 

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf 

Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 78/12318  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/69929 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Sinop Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Sinop/Merkez 

Adresi 
Fatih Caddesi Gelincik Mah. 

No:55 Sinop 
Tel-Faks 0368 260 04 00-260 04 03 

Posta Kodu 57000 E-Mail sinopisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Sin - Yap İnş. Haf.  

Taah. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Meydankapı Mah. Kademci Sok. 

No:5/1 Sinop 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6740030514  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1650 - Sinop  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/69502 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kozan Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Adana/Kozan 

Adresi 
Şevkiye Mah. Adana Cad. No:90/2 

Kozan/Adana 
Tel-Faks 

Tel: 322 515 83 35 

Fax: 322 515 83 37 

Posta Kodu 1510 E-Mail kozanisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Öge İnşaat - Taahhüt Dahili ve 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 
Reşatbey Mah. 62031 Sok. Onur 

Apt. Kat:1 Daire:2 Seyhan/Adana 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6510041941  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 29825  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/86708 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Akyazı Orman İşletme 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Sakarya/Akyazı 

Adresi Yeni Mahalle Ada Caddesi No:124 Tel-Faks 264 418 15 82-284 418 15 85 

Posta Kodu 54400 E-Mail akyazıisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Süleyman Aydın-Aydın Yapı 

İnşaat ve Ticaret  

 

Adresi 

Vezirçiftliği Mah. Memnun Sok. 

No: 10 Başiskele/Kocaeli 

 

T.C. Kimlik No. 12302626710  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

12302626710  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Kocaeli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 13875  

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/83716 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU 

Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe İzmir/Konak 

Adresi Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Tel-Faks (232) 293 22 00 – (232) 293 28 20 

Posta Kodu 35251 E-Mail izsu@izsu.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Sonat Mühendislik İnşaat Turizm San. 

ve Tic. Ltd. Şti. 
Necati Atıcı 

Adresi 
1348 Sokak No: 5 D: 303/C 

Yenişehir/İzmir 

Caher Dudayev Bulvarı No: 84 D: 21 

Atakent Mah. Karşıyaka/İzmir 

T.C. Kimlik No.  14305963854 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7740042932  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Merkez-111683  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 772/1-1 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 30 Ocak 2013 – Sayı : 28544 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 
İl/İlçe Konya/Selçuklu 

Adresi 
Yenişehir Mah. Vatan Cad. 

Belediye Sarayı No: 2 
Tel-Faks (332) 221 14 92 – (332) 221 16 56 

Posta Kodu 42060 E-Mail maligelir@konya.bel.tr 

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

Adı/Unvanı 
Adem Erkani Tekstil Gıda ve Day. 

Tük. Mall. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Ayanbey Mah. Yeni Meram Cad.    

No: 247 Meram Konya 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0070526208  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
30765  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/15695 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Arıtaş Belediye Başkanlığı İl/İlçe Kahramanmaraş/Afşin 

Adresi 
Çörçül Caddesi No: 11 Arıtaş 

Kasabası Afşin/Kahramanmaraş 
Tel-Faks (344) 521 21 24 

Posta Kodu 46500 E-Mail aritasbelediyesi@hotmail.com 

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

Adı/Unvanı Ergün Geyik - Köroğlu Petrol  

Adresi 
Yeşilyurt Mahallesi Afşin Yolu Üzeri 

Arıtaş Kasabası 
 

T.C. Kimlik No. 26225322734  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3950867812  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Afşin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1562  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/174033 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Marmaris Belediye Başkanlığı İl/İlçe Muğla/Marmaris 

Adresi 
Çıldır Mahallesi Atatürk Caddesi 

No: 38 
Tel-Faks (252) 413 18 81 

Posta Kodu 48700 E-Mail info@marmaris.bel.tr 

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

Adı/Unvanı 

Zararsız İnşaat Taahhüt İşleri ve İnşaat 

Malzemeleri Tıbbi Malzeme Temizlik 

İşleri Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Cumhuriyet Meydanı Eser İşhanı Kat 5 

Yozgat/Merkez 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2714 002 18 48  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2192  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Muş Belediye Başkanlığı İl/İlçe Muş/Merkez 

Adresi 
Minare Mah. Belediye Cad. No: 2 

Muş 
Tel-Faks (436) 212 12 81 – (436) 212 54 15 

Posta Kodu 49100 E-Mail info@mus.bel.tr 

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

Adı/Unvanı 

Taser İnşaat Gıda Tekstil Otomotiv 

Turizm Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi 

 

Adresi Erzurum Cad. No: 11-12 Muş  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8250815915  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Muş Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2979  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/77250 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İSKİ Genel Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul/Eyüp 

Adresi Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No: 7 Tel-Faks (212) 321 00 00 

Posta Kodu 34060 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Mimko Mühendislik İmalat Müşavirlik 

Koordinasyon Ticaret Anonim Şirketi 
Mustafa Nevzat Kor 

Adresi 

Kısıklı Büyük Çamlıca Cad. Başçay 

Sok. No: 16 Çamlıca - Üsküdar/ 

İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.  15590385062 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6210047166  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
180048  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 777/1/1-1 



30 Ocak 2013 – Sayı : 28544 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/77250 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İSKİ Genel Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul/Eyüp 

Adresi Güzeltepe Mah. Alibey Cad. No: 7 Tel-Faks (212) 321 00 00 

Posta Kodu 34060 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

CONSULAQUA HAMBURG 

BERATUNGSGE-SELLSCHAFT 

MBH 

 

Adresi 

Dünya Ticaret Merkezi Business Park 

EGS Blokları B2 Blok K: 6 No: 231 

Bakırköy/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2110630222  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
691487  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/98997 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Ereğli Belediye Başkanlığı İl/İlçe Konya/Ereğli 

Adresi 
Namık Kemal Mah. Anıt Cad.   

No: 54 
Tel-Faks (332) 713 15 18 – (332) 713 12 40 

Posta Kodu 42320 E-Mail parkbahce@ereglibel.tr. 

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

Adı/Unvanı 
Bilgi Sun - Bektaş Çiçekçilik Botanik 

Seracılık 
 

Adresi Sarıçalı Köyü Kemalpaşa-İzmir  

T.C. Kimlik No. 57391019500  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7820237843  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Turgutlu Manav ve Sebzeciler Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
123135  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Tekirdağ Belediye Başkanlığı İl/İlçe Tekirdağ/Merkez 

Adresi 

Ortacami Mah. Yeni Çarşı Sok. 

No: 11 Belediye Ek Binası 

Tekirdağ 

Tel-Faks (282) 261 13 23 

Posta Kodu 59030 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Celal Sapancı  

Adresi 
Kumbağ Kasabası Sedir Sok. No: 2 

Tekirdağ 
 

T.C. Kimlik No. 34351254478  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/81383 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Sakarya Su ve Kanalizasyon 

İdaresi (SASKİ) Gn. Md. 
İl/İlçe Sakarya/Adapazarı 

Adresi Kentpark İçi Tel-Faks (264) 278 38 92 – (264) 278 38 55 

Posta Kodu  E-Mail ihale@sakarya-saski.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Mepsa Makine Elektrik Plastik 

Elektrik Üretim Dağıtım Sanayi 

Ticaret Limited Şirketi 

Kerim Dağ 

Adresi 
Dörtyol Sanayi Çarşısı Eskişehir Cad. 

No: 36 Arifiye/Sakarya 
Yok 

T.C. Kimlik No.  18044569872 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
615 011 30 29  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
13429-21145  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/187349 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 

GASKİ Genel Müd. 
İl/İlçe Gaziantep/Şehitkamil 

Adresi İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. Tel-Faks (342) 211 13 00 – (342) 231 88 33 

Posta Kodu 27060 E-Mail ihaleler@gaski.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Dema İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İsmail Denizci 

Adresi 

Bey Mah. Atatürk Bulv. Samet Göğüş 

İş Merkezi Kat: 2 No: 6 

Şahinbey/Gaziantep 

Bey Mah. Atatürk Bulv. Samet 

Göğüş İş Merkezi Kat: 2 No: 6 

Şahinbey/Gaziantep 

T.C. Kimlik No.  27982287960 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2740023552  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
17089/17774  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

DÜZELTME İLANI 

1 - İhale Kayıt Numarası (İKN) 2008/68323 

2 - Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3 - İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı İSKİ Genel Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul/Kağıthane 

Adresi 
Nurtepe Yolu Alibey Cad. No: 1 

Kağıthane/İstanbul 
Tel-Faks 0 212 301 38 83 – 0 212 301 39 88 

Posta Kodu 34406 E-Mail  

4 - Hakkındaki İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı 

Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Proline Bilişim Sistemleri ve 

Ticaret A.Ş. 
 

Adresi 

Yukarı Dudullu Mah. Beyan 

Sok. No: 66 

Ümraniye/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/Mükellefiyet 

No. 
Sarıgazi V.D. / 7330254723  

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf 

Odası 

İstanbul Ticaret ve Sanayi 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 507390  

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi 

Gazete’nin Tarih ve Sayısı 

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına 

İlişkin Dayanak ve Kapsamı 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına İlişkin 

Bakanlık Onay Tarihi 

09/06/2012 Tarih ve 

28318 Sayılı Resmi 

Gazete 

Ankara 8. İdare Mahkemesinin 05/12/2012 

tarihli ve E: 2012/1385 sayılı kararı 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mersin İl Özel İdaresi İl/İlçe Mersin/Yenişehir 

Adresi 
Akkent Mah. Hüseyin Okan 

Merzeci Bulv. 28. Cad. No: 662 
Tel-Faks 0 324 341 10 23 – 0 324 341 10 21 

Posta Kodu 33160 E-Mail ozelidare@mersinozelidare.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

33 Meşrubat Gıda Maddeleri Akaryakıt 

Nakliyat Pazarlama Dağıtım İthalat 

İhracat Ticaret ve Sanayi Limited 

Şirketi 

 

Adresi 
Çukurova Mahallesi 85264 Sok. No: 2 

Toroslar/Mersin 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
001 052 5777  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Tic. Sicil No: 35570                            

Oda Sicil No: 37912 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6393 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği

Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6394 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta

Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6395 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6396 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal
İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6397 Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6398 Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair

Kanun
6399 Afrika Kalkınma Fonu Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6400 Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin

Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM KARARI
1030 Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve

Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması
Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4245 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere

Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar

ATAMA KARARLARI
— Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme

Yönetmeliği
— Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Mevlana Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
— Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/3)
— Kamu İhale Tebliği (No: 2013/1)
— Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

NOT: 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de Ulusal Meslek Standartlarına
Dair Tebliğler 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




