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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE YÖNELİK
İHLALLERİN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEDBİRLERİN

BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI
KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN KARAR

           Karar No. 1032                                                         Karar Tarihi: 12.02.2013
Haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti ve önlen-

mesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci
maddeleri uyarınca kurulan (10 /74, 471, 472, 473, 474, 475) Esas Numaralı Meclis Araştırması
Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 12.02.2013 tarihli 64’üncü Birleşiminde yapılan
seçimde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri için aynı tarihteki
Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri
seçilmişlerdir.

Başkan Zeyid ASLAN Tokat AK Parti
Başkanvekili Yusuf BAŞER Yozgat AK Parti
Sözcü Yılmaz TUNÇ Bartın AK Parti
Kâtip Mihrimah Belma SATIR İstanbul AK Parti
Üye Namık HAVUTÇA Balıkesir CHP
Üye Ali ERCOŞKUN Bolu AK Parti
Üye İlhan CİHANER Denizli CHP
Üye Bilal UÇAR Denizli AK Parti
Üye Şuay ALPAY Elazığ AK Parti
Üye Enver ERDEM Elazığ MHP
Üye Atila KAYA İstanbul MHP
Üye Şirin ÜNAL İstanbul AK Parti
Üye Erdal AKSÜNGER İzmir CHP
Üye Hamza DAĞ İzmir AK Parti
Üye Mehmet Siyam KESİMOĞLU Kırklareli CHP
Üye Hasip KAPLAN Şırnak BDP
Üye Fatih ÇİFTCİ Van AK Parti

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

19 Şubat 2013
SALI
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           18 Şubat 2013
       69471265-305-1792

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Şubat 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 18 Şubat 2013
     B.01.0.KKB.01-06-41-124

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 18/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1792 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Şubat 2013 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           18 Şubat 2013
       69471265-305-1793

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Şubat 2013 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Gençlik
ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 18 Şubat 2013
     B.01.0.KKB.01-06-42-125

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 18/2/2013 tarihli ve 69471265-305-1793 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Şubat 2013 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Gençlik
ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ

BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Diyanet İşleri Başkanlığının denetim ve gözetiminde

hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi, ihalesi, harcama, muhasebe ve denetim usulleri ile
ilgili mevzuatı gereği uluslararası her türlü seyahat hizmetlerini verme yetkisini haiz seyahat
acentaları tarafından düzenlenecek hac ve umre seyahatlerine ilişkin iş ve işlemleri belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkan-

lığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve
2011/2347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Hac ve Umre Seyahatleri ile
İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararın 17 nci maddesine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acenta: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları

Birliği Kanununa göre uluslararası her türlü seyahat hizmetleri verme yetkisini haiz seyahat
acentalarını,

b) Başkan: Diyanet İşleri Başkanını,
c) Başkanlık: Diyanet İşleri Başkanlığını,
ç) Genel Müdürlük: Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) Komisyon: Hac ve Umre Komisyonunu,
e) Kurul: Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunu,
f) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS): Görevlilerin bilgi seviyelerini ölç-

mek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla Baş-
kanlıkça yapılan veya yaptırılan sınavı,

g) Vakıf: Türkiye Diyanet Vakfını,
ğ) Yolcu: Hac veya umre seyahati yapan kişileri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevler

Başkanlığın görevleri
MADDE 4 – (1) Başkanlığın hac ve umre ile ilgili görevleri şunlardır:
a) Kurulu toplamak.
b) Kurulun aldığı kararlara göre hac ve umre programlarını yapmak ve ilan etmek.
c)  Hac ve umre ibadetlerinin usulüne uygun, sağlık ve güvenlik içinde, yolcuların hak-

ları korunacak şekilde yerine getirilmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında gerekli tedbirleri
almak, ilgili ülke, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu konulardaki hizmet ve faaliyetleri
düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

ç) Hacda kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalış-
maları yapmak.

d) Başkanlığın düzenlediği hac ve umre organizasyonuna dahil olan yolculardan alına-
cak ücretleri tahsil etmek, bu ücretleri Başkanlığın denetiminde Vakıfça açılacak Hac ve Umre
Hesabında toplamak ve bu hesaptan Komisyon kararlarına göre yurt içinde ve yurt dışında har-
camalarda bulunmak, gerektiğinde bu konuda Vakıfla işbirliği yapmak.

e) Yolcular ile hac ve umrede görevlendirileceklerin vize işlemlerini takip etmek.



f) Hac ve umre ibadetlerinin usulüne uygun olarak ifası için yurt içi ve yurt dışında ge-
rekli eğitim ve irşat hizmetlerini yürütmek.

g) Yolcu eşyalarının taşınması hususunda Kurulun belirlediği esaslar çerçevesinde ge-
rekli tedbirleri almak, bu konuda gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

ğ) Acentaların, hac ve umre ile ilgili yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerini seyahatin
her safhasında gözetlemek, denetlemek ve denetim sonuçlarını değerlendirerek tanzim edilecek
raporları gerektiğinde ilgili mercilere iletmek.

h) Başkanlık personelinden, hac ve umrede görevlendirilecekleri belirlemek.
ı) Hac ve umreye gidecekler için il ve ilçe merkezlerinde eğitim programları düzenle-

mek.
i) Hac ve umrede acentalar nezdinde Başkanlıkça görevlendirilecek personelin harcı-

rahlarını hac ve umre hesabından ödemek.
j) Hac ve umre seferi düzenleyecek acentaların Başkanlık ve Kültür ve Turizm Bakan-

lığınca müştereken tespit edilmiş olan niteliklerini, Başkanlığa müracaat şeklini, zamanını,
şartnamenin nereden ve nasıl alınacağını ve gerekli diğer hususları ilân etmek, şartları taşıyan
acentalarla şartname esaslarına göre düzenlenen sözleşmeyi imzalamak.

k) Hac ve umreye gideceklere resimli, mühürlü, seri numaralı ve güvenlik bandrollü
kimlik kartı düzenlemek.

l) Hac ve umre faaliyetleri ile ilgili olarak Kurul tarafından belirlenen usul ve esasları
duyurmak ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seyahat Öncesi İşlemler

Hac ve umre sürelerinin ilanı ve başvuru
MADDE 5 – (1) Kurulca belirlenen hac ve umre başvurularının başlangıç-bitiş tarihleri,

yurt dışına çıkış yapılacak hudut kapıları ile bu kapılardan çıkış-giriş günleri Başkanlıkça ilan
edilir.

(2) Hacca gitmek isteyen vatandaşlar, Başkanlıkça belirlenen tarihlerde, müftülüklere
müracaat ederek ön kayıt yaptırırlar. Başvuranlardan Kurulca belirlenen miktarda ön kayıt üc-
reti alınır. Kontenjanların illere göre dağılımı, ön kayıt yaptıran vatandaşların sayısına göre
Başkanlıkça belirlenir. Suudi Arabistan makamlarınca kota uygulanması ve müracaatların da
uygulanan kotanın üzerinde olması halinde hacı adayları Kurul tarafından belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde tespit edilir.

(3) Hacı adayları, illere verilecek kontenjanlar oranında Başkanlığa veya acentalara ke-
sin kayıtlarını yaptırırlar.

(4) Başkanlıkça düzenlenecek umre organizasyonuna katılacaklar, Başkanlıkça belir-
lenecek usul ve esaslar çerçevesinde müracaat ederler.

Sağlık işleri
MADDE 6 – (1) Başkanlık, yolcuların gidiş-dönüş süresince sağlık, dinlenme ve na-

killeri ile ilgili gerekli tedbirleri alır, bu konuda ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
Hac ve umre büroları
MADDE 7 – (1) İl müftülükleri ile il müftülüklerince ihtiyaca binaen belirlenecek ilçe

müftülüklerinde Hac ve Umre Bürosu kurulur. Yolcuların işlemleri bu bürolar tarafından yü-
rütülür. Bürolarda müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile yeteri kadar personel görevlen-
dirilir.

Görevlendirme
MADDE 8 – (1) Başkanlık, hac ve umre hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülebil-

mesi için yeteri kadar Başkanlık personelini görevlendirir. İhtisas gerektiren veya özel bilgi ve
beceriye ihtiyaç duyulan konularda kamu kurum ve kuruluşlarından ve Vakıftan kurumların
muvafakatı ile veya yapılacak sınav sonucunda başarılı olan serbest meslek sahiplerinden gö-
revlendirme yapabilir.

(2) Hac ve umre hizmetlerinde din görevlisi olarak görevlendirilecekler, Mesleki Bil-
giler Seviye Tespit Sınavına (MBSTS) girenler arasından, Başkanlıkça belirlenecek kriterler
çerçevesinde seçilir.
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(3) Başkanlık, hac ve umre için görevlendirilen personeli ihtiyaç halinde eğitime tabi
tutar.

(4) Başkanlık, görevlendirilecek kişilerin seçimi için özel sınav yapabilir ve Komis-
yonca tespit edilecek sınav ücretini sınava girenlerden tahsil edebilir.

(5) Başkanlık, giriş - çıkış kapılarında ihtiyaç olması halinde, ilgili müftülüklerce yeteri
kadar personel görevlendirilmesini sağlar. Bu görevliler hac ve umreye giden vatandaşların
giriş-çıkış işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde yardımcı olurlar.

Bağış yasağı
MADDE 9 – (1) Hac ve umre hizmetlerinde, müracaat esnasında veya pasaport veril-

mesi, aşı yapılması ve diğer belgelerin düzenlenmesi sırasında hiçbir vakıf, dernek, kuruluş
veya kişi adına bağış istenemez.

Ücret
MADDE 10 – (1) Hac ve umre seyahatinin gerektirdiği harcamaların karşılığı, konak-

lama türlerine göre Komisyonca tespit edilecek miktarlar üzerinden Türk Lirası olarak tahsil
edilir.

(2) Yolculardan alınacak ücret döviz olarak da tahsil edilebilir.
(3) Ücretin döviz olarak tespit edilmesi halinde, döviz satın alma tarihine kadar geçecek

zaman içinde döviz kurlarında meydana gelmesi muhtemel artışlar dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale ve Satın Alma İşleri

İhale ve satın alma İşleri
MADDE 11 – (1) Başkanlık tarafından hac ve umre ile ilgili olarak yurt içinde yapıla-

cak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümlerine göre yapılır.

(2) Hac ve umre ile ilgili olarak, Başkanlığın Vakıfla işbirliği yapması halinde, Vakıf
kendi mevzuatına göre iş ve işlemlerini yürütür.

(3) 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan işler ile tekel niteliği bulunan mal ve hizmetlerin
temininde ihale usulleri uygulanmayıp, Komisyonun alacağı kararlar üzerine işlemler yapılır
ve fatura bedelleri Hac ve Umre Hesabından ödenir.

Yurt dışındaki mal ve hizmet alımları
MADDE 12 – (1) Hac ve umre hizmetleri ile ilgili olarak yurt dışında yapılacak mal

ve hizmet alımlarında, Suudi Arabistan Hac Bakanlığınca çıkarılan talimatlarda belirlenen bina
ve otel kirası, toprak bastı parası, çadır parası, iç nakliye ve benzeri giderler ile idare, hizmet
binaları ve hizmet araçlarının kiralanması, ihtiyaç duyulan gıda, temizlik ve diğer malzemelerin
satın alınması ve benzeri hizmetler için yapılan harcamalar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa
tabi olmayıp; Komisyonca yetkilendirilen en az üç kişiden oluşan Yurt Dışı Harcama Komis-
yonu tarafından yapılır.

(2) Yurt Dışı Harcama Komisyonu kararları harcama yetkilisinin onayı ile yürürlüğe
girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Harcama ve Muhasebe İşlemleri

Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve mutemetler
MADDE 13 – (1) Hac ve Umre hizmetleri ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında

yapılan harcamalarda harcama yetkilisi Başkandır. Başkan, bu yetkisini sınırlarını açıkça be-
lirterek başkan yardımcılarından birine devredebilir.

(2) Hac ve umre işleri için yurt içinde ve yurt dışında yapılan harcamalarda gerçekleş-
tirme görevlisi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürüdür.

(3) Harcama yetkilisi, harcama limitini ve bu limiti aşmamak üzere verilecek avans
miktarını da belirlemek suretiyle, yurt içinde ve yurt dışında mutemetler tayin edebilir. Mute-
metler aldıkları avansa ilişkin harcama belgelerini ve varsa avanstan artan miktarı muhasebe
görevlilerine teslim ederler.
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Harcama belgeleri
MADDE 14 – (1) Hac ve Umre hizmetleri ile ilgili harcamalar; fatura, serbest meslek

makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile kanunen bu
belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan ve malı satan veya hizmeti yapan ile satın
almayı veya hizmeti yaptıranın isim ve imzalarını, satın alınan mal veya hizmetin çeşidini,
miktarını ve ödenen parayı ihtiva eden harcama pusulası ve kamu kurum ve kuruluşlarınca dü-
zenlenen alındı belgesi karşılığında yapılır.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerden hiç birini düzenleme imkanı bulunmayan haller
ile aşağıda belirlenen durumlarda gerçekleştirme görevlisi ve mutemedin imzasını taşıyan tu-
tanak harcama pusulası yerine geçer:

a) Suudi Arabistan Hac Bakanlığınca yayınlanan Hac Talimatında tespit edilen maktu
ödemeler.

b) Suudi Arabistan’a gitmek için geçilmesi zorunlu ülkelere yapılan maktu ödemeler.
c) Pasaport ve vizeler için yapılan maktu ödemeler.
ç) Yurt içinde veya yurt dışında harcama pusulası alınmasına imkan olmayan ödemeler.
(3) Harcama belgesine eklenen tediye fişi, tahsil fişi, mahsup fişi, borç dekontu ve ben-

zeri evraktaki yetkili imzalar bölümü ile bankalara yazılacak her türlü talimat ve çekler, 15 inci
maddede belirtilen yetkililer tarafından imzalanır.

Harcama yetkisi
MADDE 15 – (1) Yurt içinde ve yurt dışındaki bankalarda bulunan hac ve umre he-

saplarından, Komisyon kararları doğrultusunda harcama yapılır.
(2) Harcama ile ilgili iş ve işlemler Komisyon kararına istinaden; gerçekleştirme gö-

revlisi, Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanı ile Hac Hizmetleri Daire Başkanının müşterek
imzaları ile gerçekleştirilir. İmza yetkililerinin görevli veya izinli olmaları durumunda vekilleri
bu görevi üstlenir.

Muhasebe işleri
MADDE 16 – (1) Yurt içinde ve yurt dışında hac ve umre ile ilgili olarak alınan ücretler

ile harcamaların muhasebesi Vakıfça yapılır. Vakıf, hac ve umre hesabı üzerinden gerçekleş-
tirdiği harcamaların muhasebe işlemlerini ve Komisyon kararlarına istinaden yapılacak harca-
malar karşılığı alınan harcama belgeleriyle ilgili işlemleri, kendi muhasebe usullerine göre yü-
rütür.

(2) Vakıf Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğü, her hac ve umre mevsimi sonunda o dö-
neme ait gelir-gider bilgilerini en geç üç ay içerisinde Komisyona sunar.

Ücret iadesi
MADDE 17 – (1) Hac ve umreye gitmek üzere Başkanlığa kesin kayıt yaptıranlardan,

her hangi bir sebeple gidemeyenler ile vefat edenlerin ödedikleri ücret; yazılı müracaat üzerine
kendilerine veya vefat etmeleri halinde kanuni mirasçılarına, müracaat tarihine kadar yapılan
masraflar düşüldükten sonra kalan meblağ, Komisyon kararına istinaden Başkanlıkça iade
edilir.

Harcamalar
MADDE 18 – (1) Hac ve umre harcamalarının tahmin edilenin altında gerçekleşmesi

halinde artan meblağ, Komisyonun alacağı kararlar üzerine aşağıda belirtilen hizmet ve faali-
yetlere harcanır:

a) Müteakip hac ve umre hizmetlerine.
b) Hac ve umre hizmetleriyle ilgili eğitim, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerine.
c) Hac ve umre ve diğer dini konularda toplumu aydınlatma faaliyet ve hizmetlerine.
ç) Başkanlığın 633 sayılı Kanunda belirtilen yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerine.
d) Başkanlıkça yapılan eğitim, öğretim, yayın, bilimsel proje ve araştırma faaliyetlerine.
e) Başkanlıkça düzenlenen şura, seminer, konferans, sempozyum ve benzeri toplantılar

ile kurs, ders, proje, program, danışmanlık gibi hizmet ve faaliyetlere.
f) Başkanlıkça lüzum ve ihtiyaç duyulması halinde, yurt dışında ve yurt içinde cami ve

benzeri dini yapılar için arsa temini, inşası veya restorasyonu gibi işler ile dini nitelikteki hizmet
binalarının alımı ve yapımı için yapılacak giderlere.
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g) Başkanlıkça geçici süre ile dini nitelikte hizmet sebebiyle yurt dışında görevlendirilen
personelin bütçe imkanları ile karşılanamayan yolluk, yevmiye vesair ücretlerinin ödenmesine.

ğ) Başkanlıkça yapılacak basılı, sesli ve görüntülü yayın ve faaliyetlere.
h) Vakıf tarafından hac ve umre ile ilgili alım-satım, ulaşım, muhasebe ve mali işlerin

yürütülmesi sebebiyle Vakfa yapılacak ödemeye.
ı)  Başkanlığın Vakıfla işbirliği içinde yürüttüğü bilimsel proje ve araştırma faaliyetle-

rine.
i) Başkanlığın Vakıfla işbirliği ile yürüttüğü yurt dışı eğitim, öğretim, araştırma, bilgi

ve görgü artırma faaliyetlerine.
j) Başkanlığın Vakıfla işbirliği içinde yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü dini ve hayri

nitelikli hizmet ve faaliyetlere.
k)   Başkanlıkça yürütülen dini nitelikte hizmet ve faaliyetler için lüzum ve ihtiyaç du-

yulacak sair yerlere.
ALTINCI BÖLÜM

Acentaların Görevleri ve Uygulanacak
Müeyyidelerle İlgili Usul ve Esaslar

Acentaların görevleri
MADDE 19 – (1) Acentanın görevleri şunlardır:
a) Hac ve umre ibadetlerinin dinî kurallara ve usulüne uygun olarak yapılmasını temin

etmek.
b)  Başkanlıkça ilan edilen esaslar çerçevesinde, şartname aldıktan sonra istenilen bel-

gelerle birlikte ve süresi içerisinde Başkanlığa müracaat etmek.
c)  Başkanlıkça ilân edilen başvuru süresi içerisinde, hac ve umreye gitmek üzere ken-

dilerine müracaat edenlerin kayıtlarını yapmak ve isim listelerini süresinde Başkanlığa bildir-
mek.

ç) Seyahat süresince uymaları gereken hususları ihtiva eden ve Kurulca hazırlanan söz-
leşmeyi Başkanlıkla müştereken imzalamak.

d) Başkanlıkla imzalanan sözleşme ekinde yer alan, acenta ile yolcu arasındaki sözleş-
meyi yolcularla müştereken imzalamak.

e) Kurulca belirlenen hac ve umre konaklama türü dışında, başka bir konaklama türü
düzenlememek ve konaklama türlerine ilişkin usul ve esaslara uymak.

f) Hac ve umreye gideceklere, Başkanlıkça verilen kitaplar ile evsafı ve şekli Komis-
yonca belirlenen hac malzemelerini vermek.

g) Hac ve umrenin tanıtımına ilişkin yazılı ve görsel materyalin bir örneğini Başkanlığa
vermek.

ğ) Yolcular ile görevlilere ait kimlik kartlarını Başkanlıktan teslim almak.
h) Hac ve umreye gidecekler için, yurt içinde ve yurt dışında yeteri kadar otobüs ve

uçak temin etmek.
ı) Arafat ve Mina’da barınma yerleri temin etmek.
i) Hac ve umreye gidecekler için müftülüklerin koordinesi ile düzenlenen eğitim semi-

nerlerine katılımın sağlanmasında yardımcı olmak ve bu konuda müftülüklerin taleplerini ye-
rine getirmek.

j) Başkanlıkça verilecek hizmetler karşılığı olarak Kurulca tespit edilen, sağlık, denetim,
kitap-yayın, idarî hizmetler, görevli giderlerine iştirak payları, Suudi Arabistan’daki transferler
karşılığı ile Suudi Arabistan makamlarınca verilecek hizmetler karşılığı ödenecek ücreti, Baş-
kanlıkça belirlenen tarihte Hac ve Umre Hesabına yatırmak.

k) Düzenlediği hac ve umre organizasyonunda, hizmetlerin ifası sırasında meydana ge-
lebilecek zararların karşılanması amacıyla, Kurulca belirlenecek teminat ile Suudi Arabistan
tarafından yolcu adedince talep edilen teminatı gerektiğinde Başkanlığa vermek.

l) Hac ve umreye götürecekleri vatandaşların vizelerini ilgili konsolosluklardan almak.
m) Yolcuların ibadet ve ziyaretlerini usulüne uygun yapmaları amacıyla her 40-50 yol-

cuya bir din görevlisi, her 200-300 yolcuya bir kafile başkanı görevlendirilmesini sağlamak.
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n) Hac ve umreye gidenlerin dini hükümlere uygun olarak ibadet etmelerini sağlamak
amacıyla Başkanlıkça görevlendirilen kafile başkanı ve din görevlilerini görevlendirildikleri
kafile ile birlikte götürüp getirmek ve bu görevlilerin yolcularla aynı bina ve otelde ikametlerini
sağlamak.

o) Kafile başkanı ve din görevlilerine, Başkanlıkça bu amaçla görevlendirilen perso-
nelin yerine getireceği görev dışında başka hiçbir görev vermemek.

ö) Kafilelerin teşkili, yolcuların vasıtalara yerleştirilmesi, illerden yurt dışına intikal,
yurt dışındaki şehirlerarası intikaller, karşılama, yerleştirme, konaklama ve dönüş programları
yapmak, bu programları Kurulca kararlaştırılan zaman ve ulaşım yoluna göre tespit ederek söz-
leşmede belirtilen süre içerisinde Başkanlığa bildirmek ve bu programları uygulamak.

p) Mekke ve Medine’de hac ve umre irtibat büroları açmak ve bu büroların adresleri
ile telefon numaralarını ve sorumlularını Türkiye’de hareket tarihinden en az 10 gün önce Baş-
kanlığa yazılı olarak bildirmek.

r) Hac ve umreye gidenlerin; Suudi Arabistan’da rahat etmesi, haberleşme, sağlık ve
güvenliklerinin sağlanması için gerekli olan her türlü tedbiri almak, vefat halinde gerekli iş-
lemleri yapmak.

s) Hac ve umreye gitmek üzere kesin kayıt yaptırdıktan sonra, her hangi bir sebeple gi-
dememesi veya vefat etmesi halinde; yerine kayıt yapılması durumunda ücretin tamamını, kayıt
yapılamaması durumunda ise, belgelendirilmek kaydıyla müracaat tarihine kadar yapılan mas-
raflar düşüldükten sonra kalan tutarı, yazılı talep tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde
hak sahiplerine ödemek.

ş) Konaklama yapılan bina ve otellere, hac idare merkezinin, fetva-irşat ekibinin, de-
netim gözetim ve rehberlik ekibinin, T.C. Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğinin,
hacı eşyaları nakil ekibinin ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Mekke ve Medine temsilci-
lerinin telefon numaralarını yolcuların görebileceği şekilde asmak.

t) Başkanlıkça planlanan yurt dışı irşad programlarının icra edilmesi için gerekli ted-
birleri almak.

u) Umre seferi düzenleyecek acentaların, Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren bir şir-
ketle yaptığı sözleşmeyi, bu ülke resmi makamlarına onaylatarak Başkanlığa vermek.

ü) Hac seferi düzenleyecek acentalardan, Suudi Arabistan makamlarının hac konusunda
yerine getirilmesini istediği yükümlülükleri yerine getirmek.

v) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, bu çerçevede Kurul, Komisyon ve
Başkanlık tarafından alınan kararlara uymak.

y) Hac ve umre organizasyonunda, kafile başkanı ve din görevlisi dışında, sayısı ve
şartları sözleşmede belirtilen personel görevlendirmek ve söz konusu personelin ücretini öde-
mek.

(2) Acentalar tarafından organize edilen hac ve umre seyahatlerinde, vatandaşlara reh-
berlik yapmak üzere Başkanlık tarafından personel görevlendirilir. Bu görevlilerin ücretleri,
Başkanlık tarafından organize edilen hac ve umre seyahatlerinde görevlendirilen aynı unvan-
daki personele ödenen ücret miktarı ile aynı olur.

Acentaya uygulanacak müeyyideler
MADDE 20 – (1) Başkanlık ve hac ve umreye götüreceği vatandaşlarla yaptığı söz-

leşmelere uymayan, sözleşmede taahhüt ettiği hizmeti vermeyen veya eksik veren acentaya,
durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 21 inci maddede sıralanan müeyyidelerden birisi
uygulanır.

Müeyyide uygulanacak fiiller
MADDE 21 – (1) Acentaya her bir fiil için verilecek müeyyideyi gerektiren fiiller şun-

lardır:
a) Görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi

olan uyarma müeyyidesini gerektiren fiiller şunlardır:
1) Kesin kaydını yaptığı yolcularının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ile iletişim bil-

gilerini eksiksiz ve gerçeğine uygun olarak Genel Müdürlük Bilgi İşlem Servisine internet ara-
cılığı ile aktarmamak.
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2) Hac ve umreye gidecek vatandaşların seyahat ve konaklama bilgileri ile sigorta po-
liçelerini ve tur programlarını süresi içerisinde Başkanlığa teslim etmemek.

3) Hacca gitmeye hak kazanan yolcuların kayıt işlemini kayıt süresi içerisinde tamam-
lamamak.

4) Hac ve umreye gideceklere yönelik düzenlenecek eğitim ve bilgilendirme hizmetle-
rini yolculara duyurmamak.

5) Hareket edilecek havalimanının yolcuların ikamet ettiği ilin dışında bir ilde olması
halinde, ikamet ettiği ilden havalimanına, dönüşlerinde de havalimanından ikamet edilen ile
ulaşımlarını sağlamamak.

6) Haklı bir sebep olmaksızın, taahhüt edilen tarihlerde yolcuların uçuşlarını sağlama-
mak.

7) Kiralanan binaları her bakımdan konaklamaya hazır bulundurmamak, oda ve yemek
yenilecek mahallerin sürekli temiz tutulmasına özen göstermemek.

8) Yolcuların Suudi Arabistan’da ikamet ettiği bina, otel ve odalarda sözleşme gereği
bulundurulması zorunlu malzemeleri bulundurmamak.

9) Odalarda bulundurulan karyola ve yataklarda, Kurul tarafından belirlenen ölçü ve
standartlara uymamak.

10) Binalarda müşterek kullanılan banyo, duş ve wc gibi alanlarda, Kurul tarafından
belirlenen kriterlere uymamak.

11) Hac ve umre organizasyonuna katılan yolculara dini konularda rehberlik etmek üze-
re Başkanlıkça görevlendirilen kafile başkanı ve din görevlilerini haklı bir sebep olmaksızın
geç veya kafileden ayrı götürmek, yolcular ile aynı odada konaklatmak.

12) Suudi Arabistan’da kaybolan veya vefat eden yolcuların, defin dahil her türlü resmi
işlemlerini zamanında yapmamak.

13) Yolcular ile yapılan sözleşmenin bir suretini yolcuya vermemek ve talep edilmesi
halinde Suudi Arabistan’da ilgili makamlara ibraz etmemek.

14) Mekke ve Medine’de ihtiyaç duyulan iletişim bilgilerini, yolcuların kaldığı bina ve
otellerde görülebilecek şekilde asmamak.

15) Suudi Arabistan makamları ile Başkanlık ve Hac İdare Merkezinin talimatlarına
uymamak.

16) Hac ve umre turları ile ücretini gösteren programı ve broşürlerden birer adedini
sözleşme düzenlemeden önce Başkanlığa vermemek.

17) Otel ve binalarda acenta yetkilisi veya görevlisi bulundurmamak.
b) Görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi olan Kınama

müeyyidesini gerektiren fiiller şunlardır:
1) Hac seferi düzenlemek üzere Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentanın, yine Baş-

kanlıkla sözleşme imzalayan başka bir acenta/acentalar ile iş birliği yapmaları durumunda bu
işbirliğini tevsik eden noter tasdikli belgeyi Başkanlığa vermemek.

2) Hac ve umre seferi düzenlemek üzere Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentanın,
mahalli alt acenta/acentalar ile yapılan müştereken ve müteselsilen sorumlulukları içeren söz-
leşmeyi, Başkanlığa vermemek.

3) Miktarı ve standardı Kurul tarafından belirlenen hac malzemelerini yolcuya hiç ver-
memek veya eksik vermek.

4) Hac ve umre organizasyonu ile ilgili broşür ve benzeri belgelerde yer almayan, ger-
çeğe aykırı veya abartılı vaatlerde bulunmak.

5) Kurul tarafından belirlenen konaklama türleri dışında hac ve umre turu düzenlemek.
6) Hac yolcularını yurt içinde, umre yolcularını ise yurt içi ve yurt dışı havalimanlarında

karşılamamak, yolcuların Suudi Arabistan girişindeki iş ve işlemlerini takip etmemek, bina ve
otellere ulaşımlarını sağlamamak.

7) Yolcular ile acentada görevlendirilen kafile başkanı ve din görevlilerini Mekke ve
Medine’de ayrı ayrı binalarda ikamet ettirmek.

8) Başkanlık tarafından görevlendirilen kafile başkanı ve din görevlilerinin görevlerini
yapmalarını engellemek.
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9) Seyahat süresince hastalanan hac ve umre yolcularının takibini yapmamak, muayene
ve tedavi işlemlerinde yardımcı olmamak.

10) Yolculara broşür ve benzeri belgelerde taahhüt edilen ziyaret yerlerini gezdirme-
mek.

11) Bir hac ve umre mevsiminde düzenlenen hac için ayrı, umre turlarının toplamı için
ayrı hesaplanmak üzere, toplam yolcu sayısının %5’ine kadar sözleşme düzenlememek.

12) Müstakil ve normal hac konaklama türüne kayıt yaptıran hacı adaylarını Mekke’de
aynı bina ve otelde konaklatmak.

c)  Acentanın bir yıl süreyle hac ve umre organizasyonundan men edilmesi müeyyide-
sini gerektiren fiiller şunlardır:

1) Başkanlığa bildirmediği kişileri umreye götürmek.
2) Hac ve umreye gitmek üzere kesin kayıt yaptırdıktan sonra, her hangi bir sebeple

gidememesi veya vefat etmesi halinde; yerine kayıt yapılması durumunda ücretin tamamı, kayıt
yapılamaması durumunda ise, müracaat tarihine kadar yapılan masraflar düşüldükten sonra ka-
lan meblağı, yazılı talep tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde hak sahiplerine ödeme-
mek.

3) Yolcuların Suudi Arabistan’a seyahatlerinde Kurulca belirlenen ulaşım şartlarına uy-
mamak.

4)  Hac ve umre ibadetinin dini vecibelere ve usulüne uygun olarak yerine getirilme-
mesinde kasıtlı davranışlarda bulunmak.

5) Hacıların kurbanlarını, Kurulun belirlediği organizasyon dışında kestirmek.
6) Standart hizmetin dışında herhangi bir hizmetin yazılı olarak talep edilmesi halinde

verilecek hizmetlere karşılık alınacak ücretler hariç, her ne ad altında olursa olsun yolculardan
belirlenen ve ilan edilen ücretin dışında ilave bir ücret almak.

7) Acentanın, umreye götürdüğü vatandaşların Suudi Arabistan’da kanuni oturma süresi
içerisinde Türkiye’ye dönüşlerini kasıtlı olarak sağlamamak.

8) Bir hac ve umre mevsiminde düzenlenen hac için ayrı, umre turlarının toplamı için
ayrı hesaplanmak üzere, toplam yolcu sayısının %5’ini aşan oranda sözleşme düzenlememek.

9) Bina ve otelleri, Harem’e Kurulca belirlenen mesafeden uzakta kiralamak.
ç) Acentanın iki yıl süreyle hac ve umre organizasyonundan men edilmesi müeyyidesini

gerektiren fiiller şunlardır:
1) Kurul tarafından belirlenen ve sözleşmede yer alan yemeği yolculara hiç vermemek.
2) Başkanlık tarafından görevlendirilen kafile başkanı ve din görevlilerini haklı bir se-

bep olmaksızın Suudi Arabistan’a götürmemek.
d) Acentanın üç yıl süreyle hac ve umre organizasyonundan men edilmesi müeyyidesini

gerektiren fiiller şunlardır:
1) Hacıların kurbanlarının kestirilmesinde menfaat temin etmek.
2) Başkanlıkla sözleşme düzenlemediği halde hac ve umre organizasyonu düzenlemek.
e) Acentanın süresiz olarak hac ve umre organizasyonundan men edilmesini gerektiren

fiiller şunlardır:
1) Ücretini aldığı halde, vatandaşları hac ve umreye götürmemek.
2) Hacıların kurbanlarını hiç kestirmemek.
f) Acentanın bir önceki hac döneminde hacca götürdüğü hacı sayısının, takip eden yılda

uygulanmak üzere Kurul tarafından belirlenen oranda azaltılması şeklinde uygulanan kontenjan
kısıtlaması müeyyidesini gerektiren fiiller şunlardır:

1) Kurul tarafından belirlenen özelliklere uymayan veya denetimler sırasında uygun
görülmeyen binalarda konaklatan acentanın hac kontenjanı % 5 oranında kısıtlanır.

2) Bina ve otellerin Harem’e uzaklığında, Kurul tarafından belirlenen mesafe aralıkla-
rına uymayan acentanın hac kontenjanı % 10 oranında kısıtlanır.

3) Yolculara verilen yemeklerde; öğün sayısı, sunumu kalitesi ve kalorisi itibariyle Ku-
rul tarafından belirlenen kriterlere ve sözleşme hükümlerine uymayan acentanın hac kontenjanı
% 15 oranında kısıtlanır.
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g) Hakkında bu fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle
müeyyide uygulanan acenta yetkililerinin, müeyyide süresince bir başka isim altında hac ve
umre seferi düzenleyen acentalarda,  acenta görevlisi olarak görevlendirilmesine izin verilmez.

(2) Bir hac ve umre dönemi içerisinde üç uyarma müeyyidesi verilen acentaya, bu mü-
eyyidelere karşılık bir kınama müeyyidesi uygulanır.

(3) Bir hac ve umre dönemi içerisinde üç kınama müeyyidesi alan acentaya, bu müey-
yidelere karşılık, müeyyidenin verildiği tarihi takip eden bir yıl içinde, hac ve umre seferi dü-
zenleme izni verilmez.

(4) Bu maddede sayılan ve müeyyideyi gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla
benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden müeyyide verilir.

Müeyyide vermeye yetkili merci
MADDE 22 – (1) 21 inci maddede belirtilen müeyyideleri vermeye, denetim raporuna

istinaden Kurul yetkilidir.
Zamanaşımı
MADDE 23 – (1) 21 inci maddede sayılan fiilleri işleyen acentalar hakkında, bu fiillerin

işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde müeyyide uygulanmaması halinde
müeyyide verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Karar süresi
MADDE 24 – (1) 21 inci maddede sayılan fiilleri işleyen acentalar hakkında yapılan

inceleme veya soruşturma sonucu hazırlanan raporlar, savunmanın Kurula verildiği tarihten
itibaren 30 gün içerisinde karara bağlanır.

Savunma hakkı
MADDE 25 – (1) Savunma alınmadan müeyyide verilemez.
(2) Yedi günden az olmamak üzere verilen süre içinde savunmasını yapmayan acenta,

savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
Uygulama
MADDE 26 – (1) Kurul tarafından verilen müeyyideler verildiği tarihten itibaren hü-

küm ifade eder ve derhal uygulanır.
(2) Bir hac ve umre döneminde işlediği aynı fiil dolayısıyla birden fazla müeyyide uy-

gulanması gereken hallerde, ağır olan müeyyide uygulanır.
(3) Hac ve umre seyahati düzenlemek üzere Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentaya

müeyyide uygulanması halinde, bu acenta ile sözleşme imzalayan acenta ve alt acentalara da
aynı müeyyide uygulanır.

Kurul kararına itiraz
MADDE 27 – (1) Kurul tarafından verilen müeyyidelere, tebliğ tarihinden itibaren

10 gün içinde itiraz edilebilir.
(2) Kurul, itirazı 90 gün içerisinde inceler ve karara bağlar.
(3) Kurul, itirazı gerekçeleriyle birlikte değerlendirerek verilen müeyyideyi hafifletebilir

veya tamamen kaldırabilir.
(4) Acentalar verilen müeyyidelere karşı idari yargı yoluna başvurabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 28 – (1) 18/5/2000 tarihli ve 24053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hac

ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönet-
melik ile 1/5/2001 tarihli ve 24389 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentalarının
Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bu-

lunduğu Bakan yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL

VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan
Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 4 üncü mad-
desinin birinci fıkrasının (cc) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (çç) bendi ilave edil-
miştir.

‘‘çç) Ön değerlendirme raporu: Mevcut veya potansiyel doğal sit alanlarında ardışık
dört mevsim incelemeyi gerektirmeyen raporu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş olup, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç)  bendi eklenmiş ve
diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Korunan alanların güncel durumu; alanın biyolojik çeşitliliği, hidrolojisi ve hidro-
jeolojisi başta olmak üzere her açıdan durumu hazırlanacak ön değerlendirme raporu sonucuna
göre veya gerekli görülmesi durumunda ise en az ardışık dört mevsimi kapsayan ekolojik te-
melli bilimsel araştırma yapılarak belirlenir.

ç) Doğal sit ilanı ile ilgili talepler veya Genel Müdürlükçe incelenmesi uygun görülen
alanlar hakkında hazırlanacak ön değerlendirme raporu sonucuna göre doğal sit özelliği taşı-
mayan talepler değerlendirmeye alınmaz,  alanın doğal sit özelliği taşıdığının belirlenmesi du-
rumunda ise ardışık en az dört mevsimi kapsayan ekolojik temelli bilimsel araştırma yapılarak
koruma statüsü belirlenir.’’

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ön değerlendirme raporu ve bilimsel araştırma çalışması, alanın özelliklerine göre,
Genel Müdürlük tarafından belirlenen, orman mühendisi, ziraat mühendisi, biyolog, şehir plan-
cısı, su ürünleri mühendisi, jeoloji mühendisi, peyzaj mimarı, çevre mühendisi, harita kadastro
mühendisi ve ilgili diğer meslek gruplarından oluşturulacak en az 5 kişilik bir araştırma ekibi
tarafından yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut doğal sit alanlarının değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6 ncı

maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığından Bakanlığa devredilen mevcut doğal sit
alanlarının güncel durumu ön değerlendirme raporuna göre belirlenir. Doğal sit özelliği taşı-
mayan alanların statüsünün iptali; doğal sit özelliği taşıdığı belirlenen alanların ise ardışık en
az dört mevsimi kapsayacak ekolojik temelli bilimsel araştırma sonucuna göre koruma statü-
sünün devamı, yeni statü tesisi veya iptali önerilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/7/2012 28358
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı
Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Seviye tespit sınavı öğrenim süresince kazanılması gereken en az bilgi düzeyinin
tespitine yönelik olup, başarılı olabilmek için gereken asgari puan Yükseköğretim Kurulu ta-
rafından belirlenir. Seviye tespit sınavları ihtiyaç durumuna göre Yükseköğretim Kurulunca
belirlenecek üniversitelerin ilgili birimleri veya ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurulunca
belirlenen tarihlerde ve yılda en az bir kez yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(İHRACAT: 2013/3)

MADDE 1 – 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel
Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’in 7 nci mad-
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(9) Tanıtım grubunun faaliyetleri kapsamında belirli projeyi yürütmek üzere, tanıtım
grubunun sekretaryasını yürüten genel sekreterliklerde istihdam edilen en fazla iki personelin
istihdam giderleri, ilgili tanıtım grubunun bütçesinden karşılanabilir. İkinci fıkrada belirtilen
yurt içi tanıtım harcamaları sınırlaması, bu personele ilişkin giderler için uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

6/11/2010 27751

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/6/2010 27068

Tebliğ’de Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 13/1/2011 27814
2- 14/7/2011 27994
3- 3/4/2012 28253
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ)
(SERİ NO: 13)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Lan-

gırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet
ve makinaları ile anılan Kanun kapsamı dışında bulunan eşyanın gümrük idarelerinde ayırımına
ilişkin olarak yapılacak işlemlerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun

Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet ve makinaları ile anılan
Kanun kapsamı dışında bulunan eşyanın gümrük idarelerinde ayırımına ilişkin olarak yapılacak
işlemlerin usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve

10/A maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ben-
dine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Kanun: 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet

ve Makinaları Hakkında Kanunu,
c) Komisyon: İlgili Gümrük Müdürlüğünün talebi üzerine, gümrük işleminin yapılacağı

ildeki Baronun görevlendireceği hukukçu, Makina Mühendisleri Odasının görevlendireceği
makina mühendisi ve Emniyet Müdürlüğü ahlak büro görevlisinin katılımıyla oluşturulacak
heyeti,

ifade eder.
Serbest dolaşıma girişine izin verilmeyecek eşya
MADDE 5 – (1) Serbest dolaşıma girişe konu oyun alet ve makinalarının;
a) Kanunda açıkça isimleri belirtilerek yasaklanan rulet, tilt, langırt isimli eşyalardan

olması,
b) Kanunda ismen sayılmamakla birlikte kullanım amacı kumar olan sigara makinası

gibi oyun alet ve makinalarından olması,
c) İthalinin yasak olduğu yargı kararı ile sabit olan oyun alet ve makinalarından olması,
ç) Baht ve talihe bağlı olması veya kullanımının maharet isteyen, otomatik, yarı oto-

matik el veya ayakla kullanılan oyun alet ve makinalardan olması,
d) Komisyon tarafından Kanun kapsamında bulunan ithali yasak oyun alet ve makina-

larından olduğunun tespit edilmesi,
hallerinde serbest dolaşıma girişine izin verilmez.
Serbest dolaşıma girişine izin verilecek eşya
MADDE 6 – (1) Kanun kapsamına girmeyen, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen

koşulları taşıyan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 9504.30.10.00.00, 9504.30.20.00.00,
9504.30.90.00.00, 9504.50.00.00.00 ve 9504.90.80.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda
yer alan eşyanın ithaline izin verilir.

(2) İthaline izin verilecek eşyanın ayrıca;
a) Elektronik veya dijital olması,
b) Ekran ihtiva etmesi, jeton veya elektronik kart sistemi ile çalışması,
c) Kullanımının süreye bağlı olması,
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ç) Puan veya süre kazanımı dışında herhangi bir ödül veya kazanç sağlamaması,
koşullarının tümünü aynı anda karşılaması gerekir.
(3) İlgili gümrük idaresince, eşyanın Kanun kapsamında yer alıp almadığına ilişkin ola-

rak yapılacak değerlendirmelerde Ek-1 sayılı listeden yararlanılabilir.
Komisyon tarafından yapılacak iş ve işlemler
MADDE 7 – (1) Eşyanın Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet ve makinalarından

olup olmadığının ilgili gümrük idaresince açıkça tespit edilemediği durumda gerekli değerlen-
dirme Komisyon tarafından yapılır.

(2) İthale konu eşyaya ilişkin Komisyon tarafından yapılacak tespit ve değerlendirme
sonucunda düzenlenecek raporda;

a) Olumlu ise, Kanun kapsamına girmediği ve ithali yasak eşya olmadığı,
b) Olumsuz ise, Kanun kapsamına girdiği ve ithali yasak olduğu,
hususları açık bir şekilde belirtilir. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. İthale konu

eşyaya ilişkin olarak Komisyonun hazırlayacağı rapor doğrultusunda gümrük işlemleri tamam-
lanır. Raporun olumsuz olması halinde ilgili gümrük idaresince yapılacak bu işleme karşı yü-
kümlüsünce, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itirazda
bulunulabilir.

(3) Komisyonun incelemesine konu olacak kapların açılması, kapatılması, tahmil, tah-
liye gibi hizmetler ile komisyon üyesi makina mühendisi ve hukukçunun verdiği hizmet kar-
şılığı ücret yükümlü tarafından karşılanır.

(4) Üçüncü fıkranın uygulanmasında, makina mühendisine ödenecek ücret ilgili Makina
Mühendisleri Odası tarafından Komisyonda görevlendirilen makina mühendisinin hizmeti kar-
şılığı ücret 16/1/1982 tarihli ve 17566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği çer-
çevesinde görevlendirmeyi yapan Oda tarafından belirlenir. İlgili Baro tarafından Komisyonda
görevlendirilen hukukçunun hizmeti karşılığı ücreti ise Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari
Ücret Tarifesinde yer alan benzer işler dikkate alınarak, olayın özelliğine (ithal edilen malların
değeri, zaman ve benzeri.) göre görevlendirmeyi yapan Baro tarafından takdir edilir.

İlgili kurumlarca yapılacak değerlendirmeler
MADDE 8 – (1) Oyun alet ve makinalarının spor veya eğitim-öğretim amaçlı olması

ya da kumar ve kazanç kastı bulunmamak koşuluyla eğlence amaçlı olması halinde;
a) Eğitim-öğretim amaçlı oyun alet ve makinalarının, kullanım yeri ve amacına göre

Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili Fakülte Dekanlığı ya da Yüksekokul Müdürlüğünce,
b) Spor amaçlı oyun alet ve makinalarının Gençlik ve Spor Bakanlığınca,
c) Eğlence amaçlı oyun alet ve makinalarının ise İçişleri Bakanlığınca (Mahalli İdareler

Genel Müdürlüğü),
ayrıca uygun görülmesi gerekir.
Yetkili gümrük idareleri
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini

yapmaya, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Ankara Gümrük Mü-
dürlüğü, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdür-
lüğü, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü,
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük
ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Atatürk Havalimanı Kargo, Halkalı ve Ambarlı Gümrük
Müdürlükleri yetkilidir.

Yetki
MADDE 10 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını

temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları in-
celeyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığından:
NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ İÇİLEN İŞYERİNE AİT ALAN/ALANLARA

SUNUM UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ İLE BU YERLERİN
İŞLETİLMESİNDE UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 25/11/2004 tarihli ve 5261 sayılı Kanun ile onaylanan Dün-
ya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün
ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7/11/1996 tarihli
ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun,
29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulan-
masına Dair Kanun ile 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün
Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak, nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlara su-
num uygunluk belgesi verilmesi ve bu işyerine ait alan/alanların işletilmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında tanım-
lanan nargilelik tütün mamulünü kapsamaktadır.

MADDE 3 – (1) Nargilelik tütün mamulü içimi yapılan işyerine ait alan/alanlar için
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik kapsamında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum)’ndan Nargilelik
Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınması zorunludur.

MADDE 4 – (1) Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanların, Tütün Ma-
mulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
likte yer alan düzenlemelerle birlikte;

a) Okul öncesi eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları, özel eğitim ve öğretim
kurumları dahil olmak üzere ilk, orta ve lise öğrenim kurumlarına kapıdan kapıya en az 200
metre mesafede bulunması,

b) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil
olmak üzere ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumlarının; kültür ve sosyal hizmet binalarının;
bu binaların müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin, yerleşke sınırları içinde
faaliyet gösteriliyor ise buraların, kapalı ve açık alanlarında yer almaması,

c) Sağlık, kültür, sosyal hizmet ve spor hizmeti verilen yerlerin hizmetin ifa edildiği
alanların müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin yerleşke sınırları içinde faa-
liyet gösteriliyor ise buraların,  kapalı ve açık alanlarında bulunmaması,

ç) 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/13 sayılı Baş-
bakanlık Genelgesinde belirtilen “kapalı alan” tanımına girmeyen alana sahip olması,

zorunludur.
MADDE 5 – (1) Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlarda aşağıda be-

lirtilen hususlara uyulması zorunludur.
a) Tütün ihtiva eden ve etmeyen, nargile aparatında tüketilen tüm ürünler onsekiz yaşını

doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz.
b) İçime sunulan nargilelik tütün mamulleri, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Stan-

dardında belirtilen şekilde üretilip ambalajlanır ve ilgili mevzuatına göre de bandrollenir.
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c) Nargilelik tütün mamulü, içerisinde su bulunan geleneksel nargilelerde tüketilir, du-
manı direkt, nargile dışında başka araçlarla veya suyun dışındaki başka bir madde içerisinden
geçirilerek tüketime sunulamaz.

ç) Nargilelik tütün mamulü içiminde kullanılan nargileler, her kullanımdan sonra içe-
risinde bulunan su değiştirilerek temizlenir, üzerinde bulunan ve insan ağzıyla temas eden par-
çası (sipsi) her kullanımda yenilenir, insan ağzıyla temas eden bu parçanın tek kullanımlık,
kullanım sonrası atılan (disposable) cinsinden olması gerekir.

d) İçimin yapıldığı alan/alanlarda herkes tarafından görülebilecek şekilde; 17/4/2010
tarihli ve 27555 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve
Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında olmak üze-
re, tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan ve bu Yönetmeliğin EK: 5’inde yer alan
“sağlık uyarı” yazıları, EK: 7’sinde yer alan “yasal uyarı” yazıları bulundurulur.

e) Nargilelik tütün mamulünün içime sunulduğu işyerine ait alan/alanlarda her ne suretle
olursa olsun, bu mamullerin tüketimini özendirici ve teşvik edici reklam, tanıtım, kampanya,
promosyon veya herhangi bir etkinlik yapılamaz. Bu yasaklar bilgi toplumu hizmetleri yoluyla
yapılacak eylemleri de kapsamaktadır.

f) İçime sunulan nargilelik tütün mamulü, Kurumdan satış belgesi almış satıcılardan
temin edilir, bunlara ilişkin belgeler saklanıp ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilir.

g) Nargilelik tütün mamulü gibi nargile aparatı ile tüketilen, tütün dışındaki hammad-
delerden elde edilmiş bitkisel nargile veya bitkisel nargile melası benzeri ürünler içime sunu-
lamaz.

ğ) Nargile şişeleri üzerinde, usul ve esasları Kurumca belirlenen sağlık uyarıları  bu-
lundurulur.

MADDE 6 – (1) Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlar ve burada tü-
ketime sunulan ürünler mevzuatla verilen yetki çerçevesinde Kurum, mülki amirlikler ile diğer
kamu kurum ve kuruluşları tarafından lüzum görülen hallerde incelenip  denetlenebilir. Kurum
dışındaki ilgili merciler tarafından yapılan inceleme ve denetimler sırasında tespit edilen Kurum
mevzuatına aykırı hususlar ve aykırılıklara ilişkin olarak yapılan işlemler onbeş gün içinde
Kuruma ve/veya yetkili mercilere bildirilir.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 4207 sayılı
Kanun, 4733 sayılı Kanun ve 4703 sayılı Kanun hükümleri kapsamında gerekli idarî yaptırımlar
uygulanır.

MADDE 8 – (1) 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nar-
gilelik Tütün Mamulünün Etiketlenmesinde ve Tüketim Yerlerinin İşletilmesinde Uyulması
Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyette bulunan nargilelik
tütün mamulü içilen işyerine ait alan/alanlar, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en
geç 27/7/2013 tarihine kadar bu Tebliğe uygun hale getirilir.

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Kurumca yapılan diğer
düzenlemelerde yer alan genel hükümler uygulanır.

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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ŞUBAT GÜNSÜZLERİ HARUN 

1300-2 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

19 Şubat 2013 

SALI 
Sayı : 28564 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gemlik Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2011/263 

Sanık : MUSTAFA GAMSIZ, Hüseyin ve Müzeyyen oğlu, 23/06/1965 Gemlik 

doğumlu, TC 23215499162 

HÜKÜM ÖZETİ 

Yoklama Kaçağı Olup 3 Aydan Sonra Gelmek suçundan sanık MUSTAFA GAMSIZ 

haklarında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda, Mahkememizin 06/12/2011 tarih 

ve 2011/263 Esas, 2011/976 Karar sayılı kararı ile 14.04.2011 tarih ve 6217 sayılı yasa ile yapılan 

değişiklik sonucunda eyleminin idari yaptırıma çevrildiği anlaşıldığından, 6217 sayılı yasanın 3. 

Maddesi ile 1111 sayılı yasanın 89/4-a maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda sanığın 

yoklama kaçağı olup 3 aydan sonra gelenler cümlesi gereğince 500 TL İDARİ PARA CEZASI 

İLE CEZALANDIRILMALARINA karar verilmiş olup şahsın ikamet adresinin tespit 

edilememesinden dolayı karar kendisine tebliğ edilemeyerek adresi meçhul kalmıştır. 

Yukarıda hüküm özeti yazılı karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince Resmi Gazetede İlanına ilan masraflarının sanıklardan alınması, ilan tarihinden itibaren 

15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılması, ilanen tebliğ olunur. 601 

—— • —— 

Alanya 2. Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No   : 2010/332  

Karar No : 2012/1134 

Alanya 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 29/11/2012 tarih, 2010/332 esas, 2012/1134 sayılı 

kararı ile; sanık Orhan KILIÇ hakkında Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma suçundan; 5237 

sayılı TCK.nun 289/1 maddesi uyarınca 3 Ay 5 Gün Adli Para cezası ile cezalandırılmasına karar 

verildiği, sanık hakkında verilen cezanın 5271 sayılı CMK.nun 231/6 maddesi delaletiyle aynı 

yasanın 231/5 maddesi uyarınca kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş 

olup sanık Orhan KILIÇ'ın gıyabında verilen karar kendisine tebliğ edilememiştir. 

Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ 

GAZETEDE yayınlanmak suretiyle sanık Orhan KILIÇ'a tebliğine ayrıca ilanen tebligat giderinin 

sanıktan tahsil edileceği ve kararın Resmi Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 784 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

40 KALEM MUTELİF İŞ MAKİNALARINA FİLİTRE, 79 KALEM KOMATSU YEDEĞİ 

SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk Cd. 

No. 111    45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elimakikmal@eli.gov.tr  

2 - İhale konusu malın: 

a) 

 

İhalenin niteliği- Türü İ.K No Dosya no 

İhale Tarih - 

Saati Teslimat 

1 
40 Kalem Mutelif İş 

Makinalarına Filitre Alımı 
18871 2013-0325 

11.03.2013-

14.00 
90 Gün 

2 
79 Kalem Komatsu Yedeği 

Alımı 
18873 2013-0326 

12.03.2013-

14.00 
180 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu 

toplantı salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 

78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. 

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 1301/1-1 
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PİLOT BOTU HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/18435 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0262 239 73 00 / 0262 223 42 78 

c) Elektronik Posta Adresi : 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : Pilot Botu Hizmeti 1460 Etap  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu Başkanlığına 04.03.2013 tarih Pazartesi günü Saat:11.00 ‘e kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD Derince Liman İşletmesi . Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 

250 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. 1245/1-1 

—— • —— 

MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 10.000 Kg (10 Ton) Margarin alımı kapalı 

zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 04.03.2013 Pazartesi günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 04.03.2013 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde 

ihaleye katılamazlar. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

  Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: 397 33 65 – 66 Faks: 397 33 71 – 74 1311/1-1 
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KARAYOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, ‘’Karayolu Nakliye Hizmeti” kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar, en az 100.000,00 TL (YüzbinTürklirası) tutarındaki geçici teminatı teklifleri 

ile birlikte vereceklerdir. 
3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 26 Fatih / İstanbul” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarfını en geç 7 MART 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 8 MART 2013 günü saat 10:00’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. 1325/1-1 

————— 
TİCARİ, HAFİF TİCARİ VE BİNEK ARAÇ KİRALANACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı’nın her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve 
teknik şartname hükümlerine göre ticari, hafif ticari ve binek araç kapalı zarfla teklif alınmak 
suretiyle kiralanacaktır. 

2 - Firmalar 65.000,00 TL (Altmışbeşbin TL) geçici teminatı da teklifleri ile birlikte 
vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:26 Fatih / İstanbul” 
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 07 MART 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 08 MART 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. 1326/1-1 

—— • —— 
MT 5700 - MT 5600 RAY OTOBÜSÜ TEKERLEK TAKIMLARINDA KULLANILMAK 

ÜZERE 100 ADET FREN DİSKİ İHALESİ 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/9847 
1 - İdarenin ; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 100 ADET FREN DİSKİ 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı İthalat 
Müdürlüğüne 06.03.2013 günü ve 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1357/1-1 
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STALLOWA TD 25-G DOZER YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

“Stallowa TD 25- Dozerleri’nin Yedekleri” açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/16942 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Milas/Ören Karayolu 40. Km. PK: 27 Ören-

Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00- 532 30 01 

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

2 - İhale konusu İşin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü’ne ait olan Stallowa TD 25-G Dozerleri’ nin 

bakımında kullanılacak muhtelif yedek parçanın temini 

ve teslimi işidir.  

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören Milas / MUĞLA  

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

60 gündür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 06/03/2013 Çarşamba, saat 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

2 - Teklifler, 06/03/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.  

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden, birim fiyat üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir.  

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler, mesleki ve teknik yeterlilik için herhangi bir belge sunmayacaklardır. 

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu mal alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğü’nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 ncü maddesinin (g) bendi 

kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

9 - İhale Dokümanı, isteklilerce www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 1304/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz İhtiyacına binaen aşağıda belirtildiği gibi 2(iki) adet hizmet alımı işi ihale 

edilecektir. 

1. İdarenin 

a) Adresi  : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500 

Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin a) 

 

 Niteliği - Türü - Miktarı İ.K. No Dosya No 

İhale 

Tarih - Saati 

İşin 

Süresi 

1 

Makine İşletme Şube Müdürlüğü 

Civarında Yapılacak Tübitak-

Kamag Trijen Projesine Ait Pilot 

Tesis Kurulumu Temel Kazı 

alanından 16.500 m3 Toprak 

Malzemenin Kazılarak Yüklenip, 

Eski Pazarlama Satış Şube 

Müdürlüğünün Bulunduğu Alana 

Taşınması ve Boşaltılması işi 

2013/19573 2013/336 
26/02/2013-

15:00 

30 

gün 

2 

İstasyon Vagon Yükleme Tesisinde 

Kömürün Vagonlara Yüklenmesi, 

veya Stok Sahasına indirilerek 

istiflenmesi işçiliği Hizmet alım İşi  

2013/19539 2013/338 
27.02.2013 -

14:00 

300 

gün 

  

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İhale usulü : Açık İhale 

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/Manisa 

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111  45500 

Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara 

ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. 

No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 1. satırdaki 60 TL 2. Satırdaki ihalenin 

şartnameleri 100,00 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5. Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren bütün ihaleler için 60 

gündür. 

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9. Web Sitemiz :www.eli.gov.tr 1359/1-1 
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SATILIK GAYRİMENKULLER 

Ziraat Bankası Personeli Vakfından: 

• Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Davutlar Alaçay Mevkii, Sahil Siteleri adresinde bulunan 

tapuda 30L-Ivc pafta, 3110 parselde kayıtlı 9.836 m2’lik arsa üzerine kurulu 156 oda kapasiteli, 

denize sıfır otel. 

• Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Karaova Mevkii’nde bulunan, 

tapuda 934 ada, 15 parselde kayıtlı 33.260 m2’lik denize sıfır arsa. 

• Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Yalı Mahallesi, Kastri Mevkiinde bulunan tapuda 788 ada, 1 

parselde kayıtlı, 16.608/21.349 m2 alanlı denize sıfır kamp tesisi. 

• Ankara İli, Altındağ İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 31 pafta, 852 ada, 8 parsel 

numarasında kayıtlı Sanayi Caddesi No:22 Ulus’da bulunan İş Hanının (Ülkü Han) 1, 2, 3, 4 ve 5. 

katları. 

• Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1438 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı 

tam hisseli ve 4.006 m2 büyüklüğünde arsa. 

• Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 1445 Ada, 3 parsel numarasında kayıtlı 

8.500 m2 alanlı arsanın 2.914/ 8.500 hissesi. 

• Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Ergazi Mahallesi, 43361 Ada, 1 parsel numarasında 

kayıtlı 5.904 m2 alanlı arsanın 1.781/5.904 hissesi. 

• Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi’nde bulunan, tapuda 57 pafta, 762 ada, 

93 parselde kayıtlı, A Bloktaki 33, 35 bölüm no’lu dükkanlar.  

Kapalı zarf teklif alma ve birden fazla teklif varsa, en yüksek kapalı teklif üzerinden teklif 

sahipleri arasında açık artırma veya pazarlık yoluyla ihale yapılmak suretiyle, peşin veya vadeli 

olarak satılacaktır.  

İlk ihale 13.03.2013 günü saat 19:00’da yapılacaktır. İlk ihale ile ilgili teklifler ihale günü 

saat 15:00’e kadar Vakfımıza verilebilecektir. İlan edilen günde satılamayan taşınmazların 

satışına sürekli ihale usulü ile devam edilecek, her haftanın salı günü saat 17:00’ye kadar verilen 

teklifler, takip eden işgünü toplanacak ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

1 - İhale, Vakfımız Genel Müdürlüğü (Sanayi Caddesi No:22 Ulus/Ankara) adresinde 

yapılacaktır. 

2 - Teklif mektupları, satış şartnamesinde belirtilen şartlara göre hazırlanıp teklif verme 

saatine kadar Vakfımız Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır. 

3 - Birden fazla teklif alınması halinde açık artırma yapılacağından, teklif verenlerin ihale 

gün ve saatinde ihalenin yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir. 

4 - Vakfımız 2886 ve 4734 sayılı Devlet ihale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

5 - Satış işlemi, Vakfımız Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek şartname esaslarına 

göre yapılacak olup, ihaleye katılanlar şartnamedeki hususları aynen kabul etmiş sayılacaktır.  

6 - Satışa ilişkin ayrıntılı bilgi Vakfımızın 0-312 309 67 85 ve 0-312 309 67 82 numaralı 

telefonlarından ve www.zbv.org.tr internet adresimizden edinilebilir. 1346/1-1 
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KISIM I 

İHALEYE DAVET 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığından: 

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Projesi (SDSGRP) 

Kredi No: 7717-TU 

ULUSLARARASI KATILIMLI KANSER HAFTASI SEMPOZYUMU 

Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı 

İhale No:(SDSGRP/THSK/2013/SERVICES/A.4.1.3/NCB/01) 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), Sağlıkta 

Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere bir ikraz sağlamıştır. 

Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Uluslararası Katılımlı Kanser Haftası Sempozyumu 

Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı (SDSGRP/THSK/2013/SERVICES/A.4.1.3/NCB/01)” 

İhalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. 

Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete 

Dayalı İhale (NCB) seklinde yapılacaktır. 

Bu doğrultuda, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, 

Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı uygun teklif sahiplerini, 31 Mart-02 Nisan 2013 

tarihleri arasında Ankara İli Çankaya İlçesi sınırları içerisinde konaklamaların, Altındağ İlçesi 

Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi salonlarında toplantıların gerçekleştirileceği “Uluslararası 

Katılımlı Kanser Haftası Sempozyumu” organizasyon (ihtiyaç duyulan ulaşım, salon, yemek, 

konaklama ve diğer hizmetler) işlerini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf 

tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

İhale tek ihale paketinden oluşmaktadır. 

2. Teklif sahiplerinin bu ihale paketi içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri 

gerekmektedir. Teklifler paket içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecektir ve 

ihale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en 

düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. 

3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif 

sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir. 

3.1. Benzeri tür işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi olması gerekmektedir. Son 5 yıl 

(2008-2009-2010-2011-2012) içinde işin yapıldığı kurum ve kuruluştan alınan İş bitirme belgeleri 

ile tevsik edilmek koşuluyla bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere iki (2) farklı 

sözleşme paketi kapsamında en az 200’er kişilik, minimum iki (2) organizasyon işini ana 

yüklenici ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. 

Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş 

durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

3.2. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2010-2011-2012) minimum 

300,000 TL eşdeğeri olması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek 

olup YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır). 2013 yılı cirosu 2012 yılına dâhil edilecektir. 

3.3. Teklif veren firma adına tescil edilmiş ve asgari 3 yıllık A Sınıfı Turizm Belgesi 

(Teklif veren firma ya da Ortak Girişimin Pilot ortağı adına tescil edilmiş ve asgari üç yıllık 

olacaktır) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Belgesi sahibi olmak. 

3.4. Ortak girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer 

belgeler sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için (i) pilot ortağın madde 
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3.1 de bahsedilen 2 sözleşmeden en az birisini bitirmiş olması; (ii) ortaklardan her birinin 3.2 

maddesindeki asgari kriterin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterin en az 

%50'sini karşılaması; (iii) sorumlu ortağın madde 3.3 deki hususu karşılaması gerekmektedir. 

Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 

4. Firmaların ayrıca aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir 

4.1. Tebligat adresi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, İmza Sirküleri (noter tasdikli), 

vekâleten ihaleye katılınılıyor ise teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli ekâletnameleri 

ve imza sirkülerini sağlamak. 

4.2. Teklif sahibinin içinde yer aldığı, mevcut ya da son üç yıl içerisinde açılan davalar ve 

tamamlanamayan sözleşmeler ile ilgili taraflar ve anlaşmazlığa konu olan miktar gibi 

hususlardaki bilgileri (teklif sahibi tarafından hazırlanacaktır) sunmak. 

4.3. Konaklama için teklif edilen tesisin broşürleri, turizm işletme/deneme işletme belgesi, 

teklif sahibi adına düzenlenmiş, otel yetkilisince imzalı, toplantı tarihi için rezervasyonlarının 

bulunduğunu belirten belge, teklif edilen tesisin, teknik şartnamede istenilen özellikleri 

karşıladığını belirten taahhütname (Belgede; tesisin oda sayısı, konaklamanın yapılacağı otellerin 

sempozyumun yapılacağı Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezine olan km. cinsinden uzaklığı 

yer alacaktır) teklifle birlikte sunulacaktır. Otelin dış görünüşü, odalarının görüntüleri teklif ile 

birlikte CD olarak sunulacaktır. 

5. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da 

ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler: 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı 

Prof. Dr. Nusret FİŞEK Caddesi No:41 

Başkanlık Binası B/11 

Sıhhiye/ANKARA 

Tel : (0312) 565 59 17 

  (0312) 565 59 96 

Faks : (0312) 565 59 67 

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerini 

50-TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara 

Şubesi (Ankara) İBAN: TR420000100100000350121014 numaralı T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez 

Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırarak (SDSGRP/THSK/2013/SERVICES/A.4.1.3/NCB/01) 

referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla satın alabilirler. Dokümanı satın almak için 

firma irtibat bilgilerini içeren dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle 

iade edilmeyecektir. 

7. Teklifler, teklif para birimi cinsinden veya konvertibil başka bir para birimi cinsinden 

bu ihale paketi için 12.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte yukarıda Madde 5’de 

verilen adrese 22 Mart 2013 günü saat (yerel saat) 10.00’a kadar teslim edilecektir. Geç teklifler 

reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir. 

Teklifler 22 Mart 2013 günü saat 10.05’te T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumu Başkanlığı, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı 

Satın Alma Birimi (Prof. Dr. Nusret FİŞEK Caddesi No:41 Yenişehir/ANKARA- Başkanlık 

Binası B/16 Toplantı Salonu ) adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların 

huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır. 1361/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 16200 

ADET S-49 RAY İÇİN TEK DELİKLİ VE DÖRT DELİKLİ CEBİRE’NİN TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2013/16987 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28-29  

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı 

Olan 9000 Adet Tek Delikli ve 7200 Adet Dört Delikli Cebirenin Teknik Şartnameye Göre Alım 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 12.03.2013 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe 

Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal 

Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını 

gösterir dekontla temin edebilirler. 

6 - TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 100,00-TL 

bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1328/1-1 

————— 
ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 7000 ADET  

S-49 RAY İÇİN HAZIR ÇELİK SELET’ İN TEKNİK ŞARTNAMEYE 

GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2013/16259 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28-29  

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı 

Olan 7000 Adet S-49 Ray İçin Hazır Çelik Selet’in Teknik Şartnameye Göre Alımı  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 12.03.2013 günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe 
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Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal 

Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını 

gösterir dekontla temin edebilirler. 

6 - TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 100,00-TL 

bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1327/1-1 

—— • —— 
40.000 M3 BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/18923 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD Arifiye-Hayrettin hattı istasyonları arasında 

yapılacak yol bakım onarım faaliyetleri için 40.000 M3 Balastın temini. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 12/03/2013 Tarih saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 

150,00 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. 1333/1-1 

————— 
KÖSEKÖY-ARİFİYE- ARASINDAKİ HAT DEPLASELERİ İÇİN 42.000 ADET B70 BETON 

TRAVERS TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2013/18921 

1-İdarenin: 

a) Adresi : Gar Binası 3. Kat Komisyon Bürosu Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Köseköy-Arifiye arasındaki hat deplaselerinde 

kullanılmak üzere; 42.000 Adet B70 beton travers temini. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 12/03/2013 Tarih saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı Haydarpaşa TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup, TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 

100,00 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. 1334/1-1 
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OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ (BANDAJ KASNAKLARI) SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ (BANDAJ KASNAKLARI) alımı 4734 

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

ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2013/16314 

Dosya no  : 1322011 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Ocak lokomotif yedekleri (bandaj kasnakları); 4 kalem 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesindeki, T.T.K. Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı - Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 05.03.2013 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

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

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05.03.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

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

İlan olunur. 1341/1-1 
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COOPER RULMAN, KOVAN KAİDESİ VE KOVAN SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: COOPER RULMAN, KOVAN KAİDESİ VE KOVAN alımı 4734 sayılı 

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

edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2013/17544 

Dosya no  : 1322017 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Cooper Rulman; 7 kalem 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesindeki, T.T.K. Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.  

3 – İhalenin: 

a)- Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 28.02.2013 Perşembe günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

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

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 28.02.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

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

İlan olunur. 1342/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

I - Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevlendirilmek 

üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 28/06/2007 tarih ve 

2007/12251 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası 

doğrultusunda KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Üniversitemiz tarafından 

yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 1 adet Programcı alınacaktır.  

I.I. BAŞVURU ŞARTLARI; 

GENEL ŞARTLAR; 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

b) 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan 

almış olmak, 

c) Yabancı Dil Bilgisi; En az D düzeyinde KPDS veya dengi düzeyde İngilizce bilgisi 

gerekmektedir.  

d) İstihdam edilecek pozisyonlar için; 

Lisans düzeyinde eğitim veren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve 

Eğitim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği ve Yönetim 

Bilişim Sistemleri bölümlerinin birinden mezun olmak. 

I.II. ÖZEL ŞARTLAR;  

Bilgi Teknoloji Kullanımı, Donanım, Java, Linux-Giriş, Linux Kurulum, Linux Yönetim, 

Mıcrosoft Excel, Network Servisleri, Adobe Dreamweaver, Sistem Mühendisliği, Sanal 

Makinalar, PHP Programlama MYSQL ve MSSQL Veri Tabanı Yönetimi ve Otomasyon 

Yazılımları ve Sistem Yönetimi alanlarında deneyim sahibi olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ; 

Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan iş başvuru formunu eksiksiz 

ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra KPSS ve KPDS belgeniz ile beraber başvuruların en geç 

06/03/2013 tarihi mesai saati bitimine kadar ODTÜ Rektörlük Binası Personel Dairesi Başkanlığı 

İdari Özlük ve Eğitim Müdürlüğü / ANKARA adresine şahsen yapılması gerekmektedir. 

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI; 

Üniversitemiz tarafından KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak 

suretiyle yapılacak yerleştirme listesi ve mülakat tarihi http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde ilân 

edilecektir. 

Duyurulur. 1345/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

Pursaklar Belediye Encümeninin 20.12.2012 gün 381 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 31.01.2013 gün 180 sayılı kararı ile onaylanan, Saray 

Mahallesi 2.Etap kapsamında oluşan 98196 ada 1,2,3 ve 14 nolu parselleri kapsayan 90021 nolu 

parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda 

askıya çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 1317/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

bünyesine çeşitli alanlarda 18 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.  

 Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

 

Fakülte Bölüm Öğr. Üyesi Alanı Ek Açıklamalar 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Beslenme ve 

Diyetetik 
3 

İlgili 

Bölümler 

Prof.Dr., Doç.Dr.,Yrd.Doç.Dr. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Fizyoterapi ve 

Rahabilitasyon 
3 Prof.Dr., Doç.Dr.,Yrd.Doç.Dr. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Hemşirelik 3 Prof.Dr., Doç.Dr.,Yrd.Doç.Dr. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Odyoloji 3 Prof.Dr., Doç.Dr..,Yrd.Doç.Dr. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi 3 Prof.Dr., Doç.Dr.,Yrd.Doç.Dr. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 
Sağlık Yönetimi 3 Prof.Dr., Doç.Dr.,Yrd.Doç.Dr. 

 1285/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Şehitkamil İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Şehitkamil/Gaziantep 

Adresi 
Yapraklar Mah. Sinler Sok.       

No: 18/A Şehitkamil/Gaziantep 
Tel-Faks 0(342) 323 24 29 – 326 11 93 

Posta Kodu 27400 E-Mail şehitkamil27@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Yüksel Altın  

Adresi 
Aydıntepe Mah. 04009 Nolu Sok. 

No: 47/1 Şehitkamil/Gaziantep 
 

T.C. Kimlik No. 36523425976  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

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. 

 1320/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Başakşehir İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Başakşehir/İstanbul  

Adresi 

İ.B.B. Şair Erdem Beyazıt 

İlköğretim Binası 2. Etap 418. Sok. 

Başakşehir/İstanbul  

Tel-Faks 0(212) 488 48 80-81-488 48 82 

Posta Kodu 34306 E-Mail başakşehir34@gov.tr 

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

Adı/Unvanı Fatmagül Gündüz  

Adresi 
Ataköy 9. Kısım B-19. Blok D: 50 

Bakırköy/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No. 18073918726  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Kantinciler Esnaf Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

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. 

 1319/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/135532 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe Elazığ 

Adresi Fırat Üniversitesi Elazığ Tel-Faks 424 212 89 74 

Posta Kodu 23119 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Muhammet Yılmaz Petrol San. ve 

Tic. Ltd. Şti. 
Ortak Yok 

Adresi 
Gazi Cad. Yeşildere Sok. Hazar İş 

Merkezi No: 1/6 Elazığ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6230246210  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10416  

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. 

 1337/1-1 
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/135532 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Fırat Üniversitesi Rektörlüğü İl/İlçe Elazığ 

Adresi Fırat Üniversitesi Elazığ Tel-Faks 424 212 89 74 

Posta Kodu 23119 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Muhammet Yılmaz Petrol San. ve 

Tic. Ltd. Şti. 
Ortak Yok 

Adresi 
Gazi Cad. Yeşildere Sok. Hazar İş 

Merkezi No: 1/6 Elazığ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6230246210  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10416  

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. 

 1336/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/192111 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Trakya Üniversitesi 

Rektörlüğü 
İl/İlçe Edirne 

Adresi Balkan Yerleşkesi Tel-Faks 0 284 223 42 10-0284 223 08 48 

Posta Kodu 22030 E-Mail tubap@trakya.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Erol Çetin Akdoğan  

Adresi 
Mebusevleri Mah. Şerefli Sok. No: 

41/1 Tandoğan/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 14696379050  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

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. 

 1329/1-1 
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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

TBMM KARARI
1032 Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin

Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk

ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan

BAYRAKTAR’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca

Yürütülmesine Dair Yönetmelik
— Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ

(İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/3)
— Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)
— Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk

Belgesi Verilmesi ile Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar
Hakkında Tebliğ

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


