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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin EK-1 inci maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“EK MADDE 1 – (1) İşveren; yeraltı kömür madenlerinde faaliyet alanının herhangi
bir yerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek olayın (göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli
veya boğucu gaz intişarı ve benzeri) meydana gelmesi durumunda tüm çalışanların acil durum
planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde yer üstüne
intikalini sağlamak için;

a) Faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında oksijenli ferdi kurtarıcı değişim
veya dolum istasyonları kurmak zorundadır. Bu iki nokta arasında oksijenli ferdi kurtarıcı de-
ğişim veya dolum istasyonu kurulup kurulmayacağına, kurulacaksa hangi mesafeler arasında
olacağına aşağıda belirtilen Tablo-1 ve Tablo-2’deki şartlar çerçevesinde tercih edilen oksijenli
ferdi kurtarıcıların özellikleri dikkate alınarak karar verir. Oksijenli ferdi kurtarıcı değişim veya
dolum istasyonları yeraltında yaşanan göçük, su baskını, patlama, yangın gibi acil durumlardan
etkilenmeyecek şekilde teçhiz eder.

b) Yeraltı kömür madenleri için bu kaçış hız ve sürelerini belirlerken; kaçış yolundaki
engeller, galeri yüksekliği ve eğimi, madenin jeolojik yapısı ile kaçış yolunu aynı anda kulla-
nacak kişi sayısı gibi hususları göz önünde bulundurur.

c) Kirli hava akımının bulunduğu nefeslik ve benzeri yollarda çalışanların seçilecek
oksijenli ferdi kurtarıcı ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde yeryüzüne ulaşamayacak mesafede
bulunmaları durumunda, seçilecek oksijenli ferdi kurtarıcının özelliği ve nefeslik yollarının
şartları dikkate alınarak uygun yerlerde değişim istasyonu kurulur.

ç) Lağımlarda 30 metrede bir, taban yollarında 20 metrede bir ve başyukarılarda 10
metrede bir basınçlı hava teneffüs istasyonu kurulur ve acil durum planlarında gösterilir.
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d) İşveren, istasyonlarda bulunacak donanım sayısı ve ekipmanını, acil durumlarda o
istasyondan yararlanması beklenen çalışan sayısının en az %10 fazlası olacak şekilde belirler.

e) Bu madde kapsamında alınacak önlemlerin, gerek işletme ruhsatı başvurusunda dü-
zenlenen maden işletme projesinde gerekse de maden işletme projelerinin revize edilmesinde
projede bulunması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce
onaylanması sağlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 1.1.6 ncı bendinin sonuna “Ayrıca, yeraltı
maden ocaklarında, yeraltında çalışacakların giriş-çıkışlarının ve bulundukları yerlerin her an
doğru bir şekilde yerüstünde takip edilebileceği bir sistem kurulur. Bu sistemde kullanılan ekip-
manlar, kablolar ve tamamlayıcı unsurların yeraltında yaşanan göçük, su baskını, patlama, yan-
gın gibi acil hallere karşı korumalı olması ve bu hallerde de çalışabilir durumda olması sağlanır.
Sistem tarafından tutulan kayıtlar en az bir yıl süreyle saklanır.” cümleleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 1.2 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“1.2. Her işyerinde işveren tarafından atanmış, çalışmanın devam ettiği sürece görev
yapacak, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip yetkili kişi veya kişiler bulunur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 1.3.1 inci bendi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“1.3.1. Yapılan tüm çalışmalarda, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasının sağ-
lanması için işverence atanan, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip yetkili kişi veya kişiler tara-
fından gerekli gözetim ve denetim yapılır. Sağlık ve güvenlik dokümanında, gerekli görülmesi
halinde çalışılan yerler gözetim yapan kişi tarafından her vardiyada en az bir defa kontrol edilir.
Yetkili kişi olma kriterlerine sahip olmak şartıyla yukarıda belirtilen gözetim görevini işverenin
kendisi üstlenebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 2.1.6 ncı bendinde yer alan “Yeraltı” ibare-
sinden sonra gelmek üzere “kömür” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “Teçhizat katego-
risine uygun” ibaresi “Teçhizatın uygun kategorisinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 2.1.8 inci bendinden sonra gelmek üzere
2.1.9 uncu bent eklenmiştir.

“2.1.9. Bant konveyörler antistatik ve alev yürütmez özellikte olmalı; ısınmayı veya
tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini
durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılmalıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 5.4.6 ncı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“5.4.6. Kendiliğinden yanmaya elverişli madenlerde, bekleme barajları dahil olmak
üzere gerekli tedbirler alınır. Yangın veya sızdırmazlık bekleme barajları üretimi biten panoların
ya da herhangi bir yangın riskine karşı asgari olarak her üretim panosunun alt taban ve üst
taban yollarında kurulur, bunlar dışında kurulacak bölgeler sağlık ve güvenlik dokümanında
belirlenir. Ocağın ana hava giriş ve çıkışında bir yangın tehlikesine karşı, ocağın giriş ve çıkışını
tamamen kapatabilecek miktarda malzeme bulundurulur. Üretimi biten eski imalat ve pano-
lardaki kalıcı bekleme barajları hava sızdırmaz, basınca dayanıklı ve tahrip olmayacak şekilde
kurulur ve ocak gazları yönünden sürekli kontrol altında bulundurulur.  Bu barajlar, baraj ar-
kalarında oluşabilecek gaz basıncı ve su baskınına karşı dayanımı hesaplanarak kurularak sağlık
ve güvenlik dokümanında belirtilir. Barajların arkasında bulunan oksijen, metan, karbonmo-
noksit, hidrojensülfür vb. ocak gazları ile sıcaklık ölçümleri 10 günde bir, değişiklik tespit edil-
mesi halinde sürekli yapılır ve kayıt altına alınır. Barajların açılmasında gerekli güvenlik ted-
birleri alınır. Bu barajlar hazırlanacak olan yeraltı çalışma planlarında gösterilir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 14.1 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“14.1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak, çalışanlar her-
hangi bir acil durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitilirler. Arama, kurtarma ve
tahliye konusunda yeterli sayıda destek elemanı görevlendirilir. İşyerlerinde Acil Durumlar
Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında görevlendirilen destek
elemanı sayısının 10’dan az olduğu ocaklarda en az 10 çalışanın konu ile ilgili eğitim alması
sağlanır. Çalışan sayısının 10’dan az olduğu durumlarda bu eğitimi her çalışanın alması sağla-
nır. Bu eğitimler; yapılan işin niteliğine uygun olarak ve gerekli teorik ve pratik eğitimleri içe-
recek şekilde verilir, belgelendirilir ve bu eğitimler her altı ayda bir yenilenir. Arama, kurtarma
ve tahliye için kullanılacak ekipmanlar, kolayca ulaşılabilecek uygun yerlerde kullanıma hazır
durumda bulundurulur ve Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak işaretlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 14.3 üncü bendinin birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere “Bu istasyonda bulunacak malzeme ve ekipmanların özellikleri ve sayısı
ile bu ekipmanların periyodik kontrolleri ve kalibrasyon sıklıkları sağlık ve güvenlik doküma-
nında belirtilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 15 inci bendinde yer alan “İşyerlerinde
güvenlik tatbikatları yapılır ve düzenli aralıklarla tekrar edilir.” cümlesi, “İşyerlerinde altı ayda
bir acil durum planları yenilenir, tatbikatlar en geç altı ayda bir yapılır ve bu Yönetmeliğin
Ek-1’inin 2.1.6 ncı bendinde belirtilen uygun ekipmanlar vasıtasıyla tatbikatların görüntüsü
kaydedilerek gerekli tutanaklar düzenlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 1.1 inci bendinde geçen “ölçekli” ibaresi
“şeklinde üç boyutlu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna “Ayrıca bu plan ölçekli
olarak elektronik ortamda da üç boyutlu olarak hazırlanır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 3.7 nci bendinden sonra gelmek üzere
3.8 inci bent eklenmiştir.

“3.8. Başyukarılarda insan, malzeme, hava yolu ile kazıdan elde edilen cevher ve pasa
yolları birbirinden ayrılır, buralarda aynada ilerleme yapılırken kapak uygulanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 4.1 inci bendinin sonuna “İnsan naklinin
yapıldığı eğimli galerilerde; eğim 18 dereceyi geçemez. Bu durumun sağlanamadığı eğimli
ana yollarda insanların taşınması uygun fren sistemi ve koruyucularla donatılmış mekanik va-
sıtalarla yapılır.” cümleleri eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 8.3 üncü bendinin sonuna “Ocaktaki hava
miktarı; temiz hava giriş yolu ve havanın ayrıldığı bütün kollarda dâhil olacak şekilde, hava
ölçüm istasyonları kurularak, gerekli ölçümler yapılmak suretiyle takip edilir. Bu ölçümler sağ-
lık ve güvenlik dokümanında belirtilen sıklıklara göre yapılır ve havalandırma defterine kay-
dedilir. Hava hızı her halde 0,5 m/s’den az olamaz.” cümleleri eklenmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 8.5 inci bendi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“8.5. Havasında % 19’dan az oksijen, % 2’den çok metan, % 0.5’ten çok karbondioksit,
50 ppm (%0.005) den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde gerekli
güvenlik önlemleri alınarak mevcut olan tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla önleyici faaliyetler
ve kurtarma çalışmaları dışında çalışılmaz. 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek
hidrojensülfür oranı 20 ppm (% 0,002)’dir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 10.3 üncü bendinin sonuna “Merkezi iz-
leme sistemine bağlı sensörler; oksijen, metan, karbonmonoksit, hidrojensülfür, sıcaklık ve
hava hızı değerlerini ölçecek şekilde, sayıları ve yerleri sağlık ve güvenlik dokümanında be-
lirtilerek yerleştirilir. Ancak, bu sensörler, asgari olarak, ocağın ana hava giriş yolunda, üretim
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bölgelerinin her birinin temiz hava giriş ve hava dönüş yollarında, hazırlık çalışması yapılan
bölgelerin hava dönüş yollarında ve ocağın kirli havasının ocak dışına çıktığı nefesliklerde bu-
lunur. Sensör ölçümleri; farklı ölçüm metotlarıyla doğrulanır. Bu ölçümler sağlık ve güvenlik
dokümanında belirtilen sıklıklara göre yapılır ve havalandırma defterine kaydedilir. Merkezi
izleme sistemine bağlı sensörler ile bu sisteme bağlı diğer tamamlayıcı unsurların bakım ve
onarımı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine
uygun olması sağlanır.” cümleleri eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 10.4 üncü bendinin sonuna “Ocakta ye-
terli sayıda kalibre edilmiş seyyar gaz ölçüm cihazları bulundurulur, birbirinden ayrı noktalarda
çalışan her ekipte en az bir adet cihaz bulunur. Bu cihazlar metan, karbonmonoksit, oksijen ve
hidrojensülfür gazlarını ölçecek özellikte olur. Bu cihazlarla; sağlık ve güvenlik dokümanında
belirtilen sıklıkta ocağın çalışan bulunan bölgelerinde, baraj önlerinde, hava istasyonlarında
ve su ceplerinde ölçümler yapılarak, bu ölçümler havalandırma defterine kaydedilir. Herhangi
bir cihazın arızalanması halinde kullanıma hazır yeterli sayıda yedek cihaz bulundurulur.” cüm-
leleri eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 10.7 nci bendi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“10.7. Tali havalandırma sadece ana havalandırma akışı ile bağlantısı bulunan hazırlık
ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde uygulanır. Tali havalandırmada kısa devreyi ön-
leyecek tedbirler alınır. Tali havalandırmada kullanılan vantüpler antistatik ve alev yürütmez
özellikte olur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 10.12 nci bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“10.12. Grizulu veya yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm
çalışanlar çalışma süresince, yanlarında Ek-1 inci maddede yer alan tabloda belirtilen kaçış sü-
relerini ve TS-EN 13794 sayılı standartta belirtilen kriterleri sağlayacak oksijenli ferdi kurtarıcı
bulundurur ve gerektiğinde kullanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 10.15 inci bendinin sonuna “Ancak, I.
Grup Teçhizatın M1 kategorisinde olan ekipmanlar bu hükmün dışındadır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 10.21 inci bendinden sonra gelmek üzere
10.22 nci bent eklenmiştir.

“10.22. Havalandırma sistemi acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava
yönünü ters çevirebilecek özellikte olur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 12.1 inci bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“12.1. Ani gaz geliri veya göçük veya su baskını ihtimali olan bölgelerde çalışanların
korunması ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için yürütülecek faaliyetler sağlık ve gü-
venlik dokümanında belirtilerek planlanır ve uygulanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 12.5 inci bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“12.5. Çalışılmakta olan yerler yakınında, basınç altında birikmiş tehlikeli ve zararlı
gazların veya yeraltı suyunun tehlikeye neden olabileceği durumlarda veya eski çalışma yer-
lerinde su veya gaz birikme ihtimalinde kontrol sondajı yapılır.

12.5.1. Yeraltı kömür ocaklarında gaz degajı riskinin değerlendirilerek sağlık ve gü-
venlik dokümanında yer alması esastır. Degaj riskinin değerlendirilmesinde asgari olarak aşa-
ğıdaki hususlar dikkate alınarak sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilir.

a) Kömür damarlarının gaz içerikleri,
b) Kömürün desorbsiyon kapasitesi,
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c) Gaz yayılımının (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen hususlar göz önünde bulunduru-
larak bilimsel bir metotla değerlendirilmesi.

12.5.2. Sağlık ve güvenlik dokümanına göre degaj riskinin olmadığı yerlerde bu duru-
mun sürekliliği gaz ölçümleri ve sürekli gözlemlerle kontrol altında tutulur. Degaj riskinin ol-
duğu belirlenen yerlerde ise aşağıdaki önlemlerden en az biri uygulanır.

a) Gaz drenajı,
b) 50 m’den az olmamak kaydıyla uygun topuk bırakılması,
c) Ayrı bir çalışma yöntemi uygulanarak önceden belirlenmiş sağlık ve güvenlik dokü-

manı çerçevesinde 12.5.3’de belirtilen şartlara uygun kontrol sondajları ile ilerlenmesi.
12.5.3. Yeraltı kömür ocaklarında, 12.5.1’e göre gaz degaj riskinin belirlenemediği du-

rumlarda veya yeraltı suyu ile eski çalışma yerlerinde biriken su akışlarının önlenmesi ama-
cıyla; lağım, galeri ve bacalarda ilerleme yönünde 25 metreden az olmayacak şekilde kontrol
sondajları yapılır. 25 metrelik kontrol sondajları, 15 metre topuk bırakılacak şekilde 10 metre
ilerleme gerçekleştirildikten sonra her seferinde tekrarlanır. Ancak bu şekilde yapılan sondajın
kömür damarı veya fayı kesmesi durumunda dört yönlü olacak şekilde ilave sondajlar yapılır.
Önceden çalışma yapılmış olan bölgelerde ve/veya bu bölgelere 50 metre yaklaşıldığında, arın-
dan dört tarafa aynı ölçülerde kontrol sondajları yapılır.

12.5.4. Yeraltı kömür ocaklarında, taşta açılan galerilerde, kömür damarı veya fay ke-
silmesi durumlarında, dört yönde olacak şekilde ve sağlık ve güvenlik dokümanında belirlenen
sayılarda kontrol sondajları yapılır.

12.5.5. Diğer yeraltı maden işletmelerinde ise muhtemel su ve gaz degajları göz önünde
bulundurularak sağlık ve güvenlik dokümanında gerekli görülmesi halinde, 12.5.3’te belirtilen
şartlara uygun kontrol sondajlarının yapılması sağlanır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 13.1 inci bendinin sonuna “Jeoloji ve da-
mar yapısı müsaade ettiği müddetçe, ana yollar ve havalandırma yollarının kömür içerisinden
sürülmemesi esastır. Bunun sağlanamadığı ana yollar ve havalandırma yollarında kömürün
hava ile temasını tamamen kesecek gerekli tedbirler alınır.” cümleleri eklenmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 17 nci bendinden sonra gelmek üzere
18 inci bent eklenmiştir.

“18. Yeraltı madenlerinde, hazırlık faaliyetlerinin yapıldığı alanlar ve üretim panoları
gibi yeraltı maden işletmesinin bütün bölümlerini kapsayacak şekilde ve çalışanların yerüstüne
çıkmalarını kolaylaştıran; yanmaya, kopmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı bir hayat hattı ku-
rulur (Şekil-1 ve Şekil-2). Bu hatlar acil durum planlarına uygun olarak yerleştirilir.
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18.1. Hayat hatlarının acil durumlarda kullanımına ilişkin, çalışanlarda davranış deği-
şikliği sağlayacak şekilde eğitimler verilir.

18.2. Yeraltı madenlerinde bulunması zorunlu olan sürekli hayat hattı, acil durum pla-
nına uygun şekilde çalışanların en kısa sürede madeni terk edecekleri şekilde yerleştirilir.

18.3. Hayat hattının hiçbir şartta zarar görmemesi sağlanır. Hayat hattının zarar görmesi
halinde en kısa sürede eski haline getirilir.

18.4. Hayat hattı sehim yapmayacak şekilde uygun aralıklarla yerden 130 cm yüksekliği
sağlayacak bağlantılarla tavana ya da yan duvara monte edilir.

18.5. Hayat hattı, konik gösterge ve reflektör levha, yanmaz, yıpranma ve aşınmaya
dayanıklı polipropilen (polypropylene) malzemeden imâl edilir.

18.6. Hayat hattı, 7 mm çapında sarı renkli olup tek yönlü konik gösterge ile başlar.
Konik göstergeler acil çıkışı gösterecek şekilde 10 metreyi geçmeyecek aralıklarla yerleştirilir.
Konik göstergelerin tam orta mesafelerinde reflektör levhalar bulunur. Reflektör levhalar; 50
mm x 100 mm ölçülerinde, çıkışa doğru yani kaçış yönünde yeşil, aksi istikamette kırmızı
renkte yanmaz malzemeden yapılır. Konik göstergenin üstünde altı adet reflektör şerit bulunur.
Konik gösterge ve reflektör levha bulunduğu yerden düşmeyecek ve kaymayacak şekilde hayat
hattının üzerine sabitlenir.

18.7. Ana hayat hattına eklenecek bağlantı hatları iki konik göstergenin aynı yöne ba-
kacak şekilde arka arkaya konumlandırılması ile gösterilir.

18.8. Hayat hattının, çalışanların bulunduğu her galeri veya üretim alanı ile kesiştiği
noktalara, yanmaz ve dayanıklı küre şeklindeki göstergeler yerleştirilir. Bu göstergeler başka
çalışanların gelebileceğini de ifade eder.

18.9. Hayat hattının, oksijenli ferdi kurtarıcı değişim veya dolum istasyonlarının bu-
lunduğu güzergâhta yer alması esastır. İstasyonların bulunduğu yerler ikişer adet iki konik gös-
tergenin tabanlarının birleştirilip arka arkaya konumlandırılması ile gösterilir. Bu istasyonlara
bir bağlantı hattı ile ulaşılması gerekirse aynı konik göstergeler bu bağlantı hattı üzerine de
konumlandırılır.”
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MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yeraltındaki ana yollar için geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce işletme ruhsatı

alan yeraltı maden işyerlerinin insan nakli yapılan galerilerinde; eğimin 18 dereceyi geçmesi

halinde ana yollara uygun fren sistemi ve koruyucularla donatılmış mekanik vasıtalarla insan-

ların taşınması için gerekli çalışmalar 1/1/2017 tarihine kadar tamamlanır. Diğer işyerlerinde

ise Ek-3’ün 4.1 inci bendi uygulanır.”

MADDE 27 – Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ve 21 inci maddeleri 1/9/2015 tarihinde,

b) 1, 2, 19 ve 25 inci maddeleri 1/1/2016 tarihinde,

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LENFÖDEM TANI VE

TEDAVİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Tanı ve

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

ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Tanı ve Tedavi Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/9/2013 28770

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/9/2014 29129
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HÜYAM): Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Tanı ve Tedavi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin lenfödem tanı ve tedavisi ile ilgili bö-

lüm ve anabilim dalları arasındaki birlik ve beraberliği sağlayarak bilimsel faaliyetler ve hasta

hizmetleri bakımından işbirliğini sağlamak, bu konuda yurt içi ve dışı bilimsel araştırmalar ve

projeler yapmak, lenfödem tanı, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında hem meslek içi hem

de hastalar arasında farkındalığı ve bilgi düzeyini arttırmak, bu sayede hastalık gelişmeden ya

da gelişen hastalarda ilerlemeden gerekli tedavileri en iyi şekilde uygulanmasını sağlayarak

bireylerin yaşam kalitelerini mümkün olduğunca yükseltmek, bu konuda hasta ve yakınlarına

gerekli eğitimleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:

a) Lenfödem epidemiyolojisi, tanı ve tedavisi hakkında bilimsel araştırmalar ve projeler

hazırlamak, yürütmek, yürütülmekte olanlara katılmak.

b) Lenfödem hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikalı kurslar, seminer, kon-

ferans, sempozyum ve kongreler düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak.

c) Lenfödem konusunda ayrı ayrı rolleri olan ilgili branş hekimleri; onkoloji, radyasyon

onkolojisi, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum ve fiziksel tıp ve

rehabilitasyon, fizyoterapistleri ve ilgili alan hemşirelerini bir araya getirerek hastalığın ön-

lenmesi, erken tanısı ve tedavisi için multidisipliner işbirliğini sağlamak ve sağlık profesyo-

nellerine lenfödem ve lenfödemden korunma konusunda eğitim vermek.

ç) Lenfödem hastaları tanı ve tedavisi hakkında sistematik kayıt oluşturmak.

d) Bilimsel ve maddi kaynak sağlanabilmesi için ulusal ve uluslararası bilimsel araş-

tırma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel/resmi kuruluşlarla ve ilgili derneklerle işbirliği

yapmak, bilgi ve hizmet paylaşımı sağlamak.

e) Lenfödem hastalığının önlenmesi ve ikincil tedavisi hakkında sağlık profesyonelle-

rinde, hasta ve yakınlarında farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmak, bu amaçla meslek içi eğitim

toplantılarının yanı sıra, hastalara yönelik de bilgilendirme toplantıları düzenlemek, elektronik
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iletişim ağı kurmak, konunun önemi ve toplumsal farkındalığın arttırılması için kamuoyuna

yönelik basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak, kurumsal ve kitlesel danışmanlık ve bilgilen-

dirme hizmetleri sunmak.

f) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-

lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

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

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör ta-

rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-

dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak

bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-

diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-

niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-

linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına seçilen ondört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Bo-

şalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten

üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak

toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya

çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MİKRO-ANALİZ, SOSYAL ETKİLEŞİM

VE ÖĞRENME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Mikro-Analiz, Sosyal

Etkileşim ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Mikro-Analiz, Sosyal Etkile-

şim ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HUMAN): Hacettepe Üniversitesi Mikro-Analiz, Sosyal Etkileşim ve Öğ-

renme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyal etkileşim ve öğrenme üzerine yürütülen proje

ve çalışmalardan elde edilen mikro analitik bulguların eğitim faaliyetlerine dönüştürülerek uy-

gulayıcı, araştırmacı ve öğretmen yetiştiricilere akademik destekte bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:

a) Sosyal ve kurumsal etkileşim ve öğrenme üzerine; konuşma çözümlemesi, etkile-

şimsel dilbilim ve bütünce dilbilim yöntemleriyle araştırmalar ve projeler yürütmek.

b) Elde edilen mikro analitik bulguları bilimsel çıktılara dönüştürmek.

c) Lisans ve lisansüstü derslere yöntemsel katkı sağlamak.

ç) Atölyeler, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar yoluyla mesleki eğitim faaliyetleri

yürütmek.

d) Anadil ve yabancı dil öğrenimine/öğretimine katkı sağlamak.

e) Düzenli aralıklarla veri çözümleme toplantıları gerçekleştirmek.

f) Ulusal ve uluslararası akademik toplantılar düzenlemek.

g) Mikro analitik araştırma yöntemlerinin yaygınlaşmasını sağlamak.

ğ) Benzer faaliyetler yürüten uluslararası araştırma merkezleriyle bilimsel işbirliği sağ-

lamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölü-

mü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür

yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Eğitim Fakültesi,

Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için

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

dür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak

bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-

diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu

ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-

linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıllığına seçilen on üye olmak üzere toplam onbir üyeden oluşur. Boşalan

üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye

yeniden seçilebilir.
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(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak

toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya

çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas

Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu madde-

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları ara-

sından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üyeden oluşur. Yö-

netim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri gö-

revlendirilir. Müdürün görev süresi bitince, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer.

Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Üniversitenin tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Mü-

dür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üyeden oluşur. Danışma Kurulu

üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süreleri

bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Mü-

dürün görev süresi bitince, Danışma Kurulu üyelerinin de görev süresi sona erer.”
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ NÖROPSİKİYATRİ SAĞLIK, UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2011 tarihli ve 28072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar

Üniversitesi Nöropsikiyatri Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun ruh ve sinir sağlığı düzeyini yükseltmek ve ruh sağlığı ve genel sağlık ile

ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak üzere açılacak hastane ve polikliniklerde, ileri

teknoloji kullanarak kaliteli yataklı ve yataksız tedavi hizmeti sunmak,

b) Hizmeti sunarken en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sağlamak; psikiyatri, psikoloji

ve nöroloji ve bu alanlarla bağlantılı dil ve konuşma bozukluğu, odyoloji, kulak, burun boğaz,

ses, denge ve işitme, ağız ve diş sağlığı ve benzeri alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak;

ilgili tıp ve sağlık bilimleri alanlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü programları gerçekleştir-

mek,

c) Nöroloji ve psikiyatri ve diğer bazı sağlık dallarında tıpta uzmanlık eğitimi vermek

ve eğitim-öğretime devam eden öğrencilere eğitim gördükleri alanda teorik ve pratik eğitim

olanakları sağlamak,

ç) Nörolojik bilimler ve psikiyatri, dil ve konuşma, odyoloji, kulak, burun boğaz, ses,

denge ve işitme ağız ve diş sağlığı konularında Üniversitenin ilgili birimleri ve diğer ulusal ve

uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak sorunlara özgü projeler hazırlamak, araştırmalar yap-

mak, danışmanlık hizmeti vermek ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak,

d) Nöroloji, psikiyatri Dil ve konuşma, odyoloji, kulak, burun boğaz, ses, denge ve işit-

me ağız ve diş sağlığı bilim alanlarında, başarılı bilim adamı ve akademisyenler yetiştirmek

için gerekli olan ileri düzeyde eğitim ve araştırma imkanı sağlamak,

e) Nörolojik bilimler, psikiyatri, dil ve konuşma, odyoloji kulak burun boğaz, ses, denge

ve işitme ağız ve diş sağlığı alanlarında uzman olanlara sertifika programları açarak uzmanlık

öncesi ve sonrası eğitime destek vermek,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/7/2010 27652

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/8/2013 28733
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f) Davranış nörolojisi, toplum ruh sağlığı, aile sağlığı, cinsel sağlık, bağımlılık, geropsi-

kiyatri, farmakogenetik, beyin uyarım tedavileri, ağrı tıbbı, beslenme ve yeme bozuklukları,

epilepsi, epilepsi cerrahisi, elektromiyografi, klinik elektroensefalografi, nörogörüntüleme, nö-

roimmünoloji, yapay zeka, sosyal nörobilim, nörobilişim, düşünce teknolojisi, nörobiyo geri-

bildirim, nörooftalmoloji, pediatrik nöroloji, otistik bozukluklar, dikkat eksikliği, hareket bo-

zuklukları, tıbbi hipnoz, tıbbi akupunktur, tamamlayıcı tıp, psikogeriyatri, adli psikiyatri, dil

ve konuşma, odyoloji, kulak burun boğaz, ses, denge ve işitme ağız ve diş sağlığı gibi yoğun

hasta potansiyeli olan ve disiplinler arası yaklaşım gerektiren dalların kurulmasını sağlamak,

g) Bölümlerde yürütülen hizmetlere destek amacı ile özel eğitim gerektiren nörolojik

yoğun bakım hemşireliği ve psikiyatri kliniği hemşireliği, EEG ve EMG t dil ve konuşma, od-

yoloji, kulak, burun boğaz, ses, denge ve işitme, ağız ve diş sağlığı teknisyenliği gibi mesleklere

yönelik sertifikalı eğitim programları hazırlamak ve eğitim vermek.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tedavi hizmetleri, psikiyatrik, nörolojik ve ilişkili dil ve konuşma, odyoloji, kulak

burun boğaz, ses, denge ve işitme, ağız ve diş sağlığı hastalığı olan kişilerin ayakta ve yataklı

tedavilerinin yapılmasını sağlamak, bu amaca yönelik hastane ve poliklinikler gibi uygulama

birimleri kurmak,”

“d) Koruyucu hizmetler, toplumun ruh sağlığını, dil ve konuşma, odyoloji, kulak burun

boğaz, ses, denge ve işitme, ağız ve diş sağlığı bozma riski taşıyan faktörleri önceden belirleyip

önleyici faaliyetler konusunda raporlar hazırlayıp ilgili makamlara sunmak; Türkiye’de nöro-

lojik ve psikiyatrik hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri konularında kamuoyu oluş-

turulmasında aktif görev almak,”

“e) Bilimsel araştırmalar, psikiyatri, nöroloji, psikoloji ve ilgili bilim dallarında etik

kurallara uygun bilimsel araştırmalar planlayıp uygulanmasına katkıda bulunmak; Merkezin

amaçları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak;

Merkezin amaçları kapsamındaki sorunlarla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim prog-

ramları düzenlemek; nörolojik bilimler ve psikiyatri dil ve konuşma, odyoloji, kulak, burun

boğaz, ses, denge ve işitme ağız ve diş sağlığı konularında proje hazırlamak, danışmanlık hiz-

meti vermek, araştırma yapmak, araştırmalara katılmak, desteklemek, kamuoyu oluşturmak,

ulusal ve uluslararası kurum ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/10/2011 28072
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TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 14/12/2011 tarihli ve 28142 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-

lüğe giren Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğinin 1 inci maddesinin

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (2) Haşıllama, yıkama, haşıl sökme, merserizasyon, ağartma, boyama-baskı, apre ve

diğer terbiye işlemlerinin gerçekleştirildiği kurulu kapasitesi 10 ton/gün üzerinde olan tekstil

tesisleri bu Tebliğ hükümlerine tabidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (m) ve (o) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi

eklenmiş ve bundan sonra gelen bentler teselsül ettirilmiştir. 

“g) Malzeme güvenlik bilgi formu (MGBF): Kimyasal maddelerin kullanımı ve depo-

lanması sırasında oluşabilecek işçi sağlığı iş güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik

çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilen-

dirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlikeli özelliklerine göre alınacak

güvenlik önlemlerini, insan sağlığı ve çevrenin tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz

etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeyi,”

“m) Temiz üretim planı (TÜP): Tesislerin her beş yılda bir hazırlayacakları; uygulamak

zorunda oldukları MET uygulamalarını ve uygulamaya karar verdikleri MET’leri, temiz üretim

hedeflerini ve ayrıca ana performans göstergeleri cinsinden hedeflerini uygulama takvimi ve

benzeri araçlar ile birlikte beyan ettikleri, EK-4’te verilen format çerçevesinde hazırlanması

gereken plan dokümanını,”

“o) Tesis: Bu Tebliğin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında üretim yapan tekstil

kuruluşlarını,”

“f) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a),(b),(c),(ç) ve (f)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir. 

“a) Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğ-

rultusunda korunmasının sağlanması için kirliliğin kaynağında engellenmesi,” 
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“b) Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların, hammaddenin ve enerjinin verimli

kullanımının sağlanması için temiz üretim teknolojilerinin teşvik edilmesi,”

“c) Meydana gelen her türlü emisyon, deşarj ve atıkların oluşumunu engelleyen, kay-

nağında azaltan ve/veya geri kazanımını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması,”

“ç) Herhangi bir ürünün, üretim aşamasında çevreye zarar vermeyecek veya bunun

mümkün olmaması durumda en az zarar verecek şekilde tasarlanarak imal edilmesi,”

“f) Hazırlanacak temiz üretim planlarında, her tesisin birim üretim başına; su tüketimi,

enerji tüketimi, atıksu miktarı, kirlilik yükü, hammadde tüketimi, çamur miktarı, hammadde

değişikliği ve üretim tekniklerinde yapılacak değişiklikler gibi bu Tebliğin eklerinde yer alan

hususlarla uyumlu, izlenebilir temiz üretim hedeflerine yer vermesi,”

“ğ) Tebliğ ekinde yer almayan ancak tesiste uygulanan ve Temiz Üretim Planında su-

nulan farklı MET uygulamaları için İl Müdürlükleri tarafından gerekli görülmesi durumunda

Bakanlığın uygun görüşünün alınması.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin başlığı ve birinci fıkrasının ilk cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 

“İl Müdürlüklerinin görev ve yetkileri”

“Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin İl Müdürlüklerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.”

“d) Bakanlık tarafından veri tabanı oluşturuluncaya kadar, onaylanan TÜP ve bu plan-

daki gelişmeler değerlendirilip il bazında tek bir tablo olarak Ek-5’teki Tablo 3 (excel) forma-

tında her yıl Mart ayı sonuna kadar dijital ve yazılı ortamda Bakanlığa göndermek.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir. 

“c) Hazırlanan temiz üretim planlarının uygulanmasına ait gelişme raporlarını, EK-5’te

verilen formata göre hazırlamak ve İl Müdürlüklerine sunmak,”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Bu Tebliğ kapsamına giren işletmelerden 1 ton/gün’ün üzerindeki kumaş merseri-

zasyon yapan işletmeler EK-1’de yer alan B.2.4 nolu MET’lerden birisini temiz üretim plan-

larında sunmak,”

“ç) Temiz üretim planlarının onaylanmasını müteakip her yıl gelişme raporlarını İl Mü-

dürlüklerine sunmak”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 10 – (1) Bu Tebliğe konu olan tesislerin değerlendirilmesi için Bakanlık ta-

rafından izleme ve denetim programları hazırlanır.”
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MADDE 8 – Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan (A.1.7.) , (A.1.8.), (A.2.2.5. bölümünün

birinci alt paragrafı), (A.4.1.), (B.2.1.2.), (B.2.9.) ve (C.4.2.) aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,

(B.2.3.3.)’den sonra (B.2.3.4.) bölümü, (C.1.2.3.)’den sonra (C.1.2.4.) bölümü ve (C.2.3.)’den

sonra (C.2.4.) bölümü aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“A.1.7. Ekipmanların titreşimini azaltmaya yönelik önlemlerin alınması ve duvarlarda

ses izolasyonunun yapılması,”

“A.1.8. Tüm kimyasal maddelerin, Güvenlik Bilgi Formlarında verilen talimatlara göre

saklanması ve depolanması,”

“Flottenin kumaş hareketi ile çalkalanmadığı yerlerde flottesiz hava-jetlerin kullanıl-

ması,”

“A.4.1. Su ve enerji tüketiminin kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması,”

“B.2.1.2.Termofiksaj işleminin yıkama öncesinde gerçekleştirilmesi ve ramözden çıkan

hava emisyonlarının, yağların ayrı olarak toplanmasına ve enerji geri kazanımına izin veren

kuru elektrofiltrasyon sistemleri ile arıtılması,”

“B.2.9. Kükürtlü boyar maddeler için MET;”

“C.4.2. Baskı boya çamuru için MET; çamurdan atıksu geri kazanımıdır (Koagülasyon/çök-

türme ön arıtma aşamasından sonra baskı boya çamuruna mikrofiltrasyon/ultrafiltrasyon

(polipropilen filtreler ile) uygulaması ile su geri kazanımı (% 90 oranında) mümkün olmaktadır.

Mikrofiltrasyon/ultrafiltrasyon sonrası nanofiltrasyon uygulaması, baskı boyamada yıkama su-

yu niteliğinde su sağlayabilmektedir),”

“B.2.3.4.Ağartma işlemlerinde mümkün olan durumlarda daha düşük sıcaklıklarda ak-

tive olan, daha düşük çevresel etki oluşturan yenilikçi kimyasalların kullanımıdır (enzimlerle

ağartma, ozonla ağartma gibi).”

“C.1.2.4.Boyama atıksularının ozonlama ile geri kazanımı ve tekrar kullanımı (boyama

atıksularının (özellikle dispers boyanmış poliamid) ozonlama ile renksizleştirilmesi ve renksiz

hale getirilen bu atık boyama banyosunun yeniden kullanımı mümkündür. Bu yolla atık boyama

banyosu tekrar tekrar kullanılarak su tasarrufu ve atık yükünde azalma sağlanabilmektedir).”

“C.2.4. Kostiğin kaynağında minimize edilmesi”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan (D.5.1.), (D.7.9.), (D.7.12.) ve (D.7.13.)

bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“D.5.1. Koagülasyon/flokülasyon (Boyar madde içeren tekstil atıksularından renk gi-

dermek için hem inorganik (alüminyum sülfat, kireç, magnezyum ve demir tuzları) hem de or-

ganik (polimerler) koagülanlar, tek tek veya kombinasyonlar olarak kullanılır. Tekstil sektö-

ründe kullanılan boyaların çok çeşitliliğinden ve renk deşarj limitleri yüzünden inorganik koa-

gülanlarla yeterli sonuçlar elde edilememektedir. Çok büyük miktarda çamur oluşturmaları
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dezavantajdır. Organik polimerler daha iyi renk giderimi ve düşük çamur üretimi göstermesine

rağmen koagülasyon/flokülasyon sonucunda meydana gelen çamurun bertarafında olumsuz et-

kileri bulunmaktadır. Katyonik polimerler de renk gideriminde dispers, küp ve sülfür boyalar

içeren tekstil atıksularında etkili olmasına rağmen reaktif, azo, asit ve bazik boyalar içeren atık-

sulardan renk gidermede etkili değildirler. Fakat fosfor seviyesini düşürme avantajları vardır).”

“D.7.9. Aktif çamur sistemi+flokülasyon/çökelme+kum filtresi uygulaması (Aktif ça-

mur prosesiyle biyolojik olarak arıtmayı takiben uygulanan flokülasyon/çökelme ile (demir

3-klorür ve sönmüş kireç) ilave renk giderimi gerçekleştirilebilir ve daha sonra atıksu kum filt-

relerinden geçirilerek üçüncül arıtım uygulanabilir. Bu sistemde çıkış KOİ değeri 100 mg/L’ye

kadar düşürülebilir).”

“D.7.11.1. Aerobik arıtma ve nanofiltrasyon ile arıtma (Aerobik olarak aktif çamur pro-

sesi ile ön arıtılmış tekstil atıksularına nanofiltrasyon uygulaması ile genellikle >%85 KOİ,

>%90 renk ve yaklaşık %50 iletkenlik giderimi sağlanabilir).”

“D.7.11.2. Anaerobik arıtma ve nanofiltrasyon ile arıtma (Anaerobik olarak ön arıtılmış

tekstil atıksularına nanofiltrasyon uygulaması ile genellikle >%85 KOİ, >%90 renk ve yaklaşık

%50 iletkenlik giderimi sağlanabilir).”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin Ek-4’ünde yer alan Tablo-7 ve Ek-5’inde yer alan Tablo-1

ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-5’e ekteki Tablo-3 eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/12/2011 28142

10 Mart 2015 – Sayı : 29291                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                  10 Mart 2015 – Sayı : 29291



10 Mart 2015 – Sayı : 29291                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
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10/03/2015 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

10 Mart 2015 

SALI 
Sayı : 29291 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2009/1038 

Karar No : 2013/242 

Mahkememizin 25.04.2013 tarih, 2009/1038 Esas ve 2013/242 Karar sayılı kararı ile 

sanık Eduard Tsalagov hakkında resmi belgede sahtecilik, suçundan TCK'nun 204/1, 43, 62, 

maddeleri gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan 

suçundan TCK'nun 206/1, 62, CMK 231 maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına dair verilen karar Mairbek ve Eset oğlu, 1977 Grozny doğumlu, SANIK EDUARD 

TSALAGOV'a Renina Sokak 207/B No: 4 Grozny Çeçenistan adresine gönderildiği, bu adresten 

bulunamadığı gibi mevcut adreslerinde de tanıyan ve bilen olmadığından tebligat bila infaz iade 

edilmiştir. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de 

İlanen Tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, ilan 

olunur. 1248 

—— • —— 

İstanbul 74. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/61  

İstanbul (Kapatılan) 24.Sulh Ceza Mahkemesinin 10/12/2013 tarih, 2012/1303 Esas ve 

2013/1258 sayılı kararı ile sanık Ali Ali B Mohamed hakkında basit yaralama suçundan 

TCK.86/2, 62/1, 52/2. maddeleri gereğince 2000.-TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına, 

CMK.nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen karar 

Bileyt ve Mona'dan olma, 1988 Libya doğumlu sanık Ali Ali B Mohamed'e dosyada mevcut 

adresi bulunmadığı için tebligat çıkartılamamıştır. 

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de 

İlanen Tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,  ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, ilan 

olunur. 1249 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YOL YENİLEMESİ İÇİN 9 İŞ KALEMİNİN YAPTIRILMASI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/25610 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 
2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Halkalı-Ömerli İstasyonları KM: 28-46 Arası Hatta 

2. Tabaka Balastın Dökülmesi, Hattın Tamiratı, Ray Nakli, Makas Ferşi işlerinin (ihtiyaç 

listesinde bulunan 9 iş kalemi) yaptırılması 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 20.03.2015 T. Saat: 14.00’te 

yapılacaktır. 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 20.03.2015 Saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı 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 200,00 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. 1950/1-1 
—— • —— 

BETON TRAVERSLERİN VAGONLARA YÜKLEME  

VE BOŞALTMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

 ADANA 

İhale Kayıt No : 2015/24896 
1 - İdarenin: 

a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Fevzipaşa-Toprakkale Arası 64000 metre Yol 

Yenileme Çalışmaları Kapsamında B70 tipi HM bağlantı Malzemeli Beton Traverslerin İstif 
Yerinden Hızlı Yol Yenileme Vagonlarına Yüklemesi ve B58 tipi K-HM Bağlantılı Hattan Çıkan 

Eski Traverslerin Vagonlardan İndirilip İstiflenmesi İşi. 

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

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
31/03/2015 günü saat 10.00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00TL 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. 1891/1-1 
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KAPALI DEVRE TELEVİZYON SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Adana, Edirne, İzmir, Samsun, Trabzon, Denizli 

Şubeleri ihtiyacı Kapalı Devre Televizyon Sistemleri teknik şartnamesine ve ekli listede belirtilen 

markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İhale evrakı bedellidir. bedeller ilan eki listede belirtilmiştir.  

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

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

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur 

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

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

birlikte, teknik şartname, marka, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/03/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

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

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

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

 2007/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Amasra Belediye Başkanlığından: 

1 - Amasra Belediye Başkanlığı 208 Ada 1 Parselde Kayıtlı 2.772,56 m2'lik Gayrimenkul 

Satışı; 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye 
konulmuştur. 

2 - İhale 01.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00'da Belediye Hizmet Binasının Meclis 

Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - Amasra Belediye Başkanlığı 208 Ada 1 Parselde Kayıtlı 2.772,56 m2'lik Gayrimenkul 

Satış Bedeli 2.010.106,00 TL. (iki Milyon On Bin Yüz Altı Türk Lirası) olup, geçici teminat 

60.303,18 TL. (Altmış Bin Üç Yüz Üç Türk Lirası On Sekiz Kuruş)'dır. 
4 - İhaleye Katılmak için gereken belgeler, 

Gerçek Kişiler: 

a)  Kanuni ikametgah Belgesi, 

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası, 

c)  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

d) Teminat Mektubu veya Teminat Alındısı, 
e)  Noter Tasdikli İmza Beyannamesi, 

f) Adli Sicil Kaydı, 

g) Belediyemize borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak 

belge, 

h) Ortak Girişim Halinde Ortaklık Hisse Beyannamesi 

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

Tüzel Kişiler; 

a)  Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası, 

b) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış sicil kayıt belgesi, 
c) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 

vekaletnameyi, 

d) Şirket ortaklarının hisse oranlan ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren 

Ticaret Sicil Gazetesi, 

e)  Teminat Mektubu veya Teminat Alındısı, 
f) Adli Sicil Kaydı, 

g) Belediyemize borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak 

belge, 

h) Ortak Girişim Halinde Ortaklık Hisse Beyannamesi 

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
5 - İsteklilerce 4. maddede belirtilen ihaleye katılmak için gereken belgeler bir zarfa konulup 

kapatıldıktan sonra zarfın üzerine adı, soyadı, ihalenin adı ve tebligata esas olarak göstereceği 

açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri imzalanır veya mühürlenir ve 01/04/2015 Çarşamba 

günü saat 14:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Amasra Belediyesi Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne verilir. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilemez. 

6 - İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir ve isteyenlere verilir. 

7 - İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca alınan İhale Kararı İta Amirinin (Belediye 

Başkanı) onayına takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta Amirinin İhaleyi iptal etmesi halinde de 

istekli Belediye ye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

8 - Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. 
maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır. 

9 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir 

sorumluluk kabul etmez. 1929/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 4531 

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul  

b) İlçesi : Kağıthane 

c) Cinsi : Arsa 

d) Pafta No : ------- 

e) Ada No : 8852 

f) Parsel No : 3 

g) Yüzölçümü : 367 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Vakfiye : Yok 

j) Halihazır : İşgalli 

k) İmar Durumu : 4 Kat Ticaret Alanı 

l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Gürsel  Mah. Akmer Sok. 

3 - Muhammen Bedeli : 2.202.000.-TL 

4 - Geçici Teminatı : 66.060.-TL 

5 - İhale Tarihi ve Saati  : 01 Nisan 2015 - 13:00  

  Son teklif verme saati: 13:00 

6 - İhalenin Yapılacağı Yer  : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

  Salonu Saraçhane/İstanbul 

7 - İhale Usulü : Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden 

  Kapalı Teklif Usulü 

8 - İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz 

olarak görülebilir. Binbirdirek Mah. Piyarloti Cad. No: 4 

Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL  

  Tel : 0212 455 33 88      Fax : 0212 449 51 33 

9 - Şartname Bedeli : 100.-TL 

10 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler) 

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat  

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli 

Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler) 

h) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı 
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ı) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

j) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel 

Kişiler) 

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç ihale günü (01 Nisan 2015) saat 13:00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında 

teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

13 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) 

başvurmaları gerekmektedir. 

14 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 2021/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Aydın PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Denizli PTT Başmüdürlüğü dahilinde bulunan Denizli ili Merkez ilçesi, Şirinköy- 

Karataş Mevkii, Bahçelievler Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi, B-11 adresinde bulunan tapunun 

5 pafta, 2647 parselinde kayıtlı mülkiyeti PTT A.Ş.'ne ait olan 6 adet lojman kapalı zarf artırma 

usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer: Aydın PTT Başmüdürlüğü Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. 

No: 3   09102-AYDIN adresinde olup, Tel.: 0 (256) 2148808, Fax: 0 (256) 2122481'dir. 

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik 

İşler Müdürlüğü 417 nolu odada çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya ücretsiz olarak 

temin edilebilecektir. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte teklif verilecek lojmanın muhammen bedelinin %6'sından az olmamak 

kaydıyla geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgâh senedi, 

tebligat için adres beyanı, nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerde ise 2015 yılı içerisinde alınmış 

kayıtlı bulunduğu oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve 

her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü (31.03.2015) saat 10.30'a kadar Aydın 

PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 417 nolu odaya teslim edilmesi veya iadeli 

taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

5 - Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür. Ayrıca 

verilecek Geçici Teminatların Banka Mektubu olması durumunda geçerlilik süresi ihale 

tarihinden itibaren en az 120 gün olmalıdır. 

7 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 31/03/2015 Salı günü ve saat 10:30'da Aydın PTT 

Başmüdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli KDV hariç: 60.000,00 TL (Zemin kat 1), 

65.000,00 TL (Zemin kat 2), 70.000,00 TL (Kat 1), 72.000,00 TL (Kat 2), 70.000,00 TL (Kat 3), 

65.000,00 TL (Kat 4) olup, geçici teminat miktarı ise her bir lojmanın muhammen bedelinin %6'sı 

kadardır. 

Şirketimiz, bu ihaleyle ilgili İhale Kanunlarına tabi değildir, ayrıca ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

İlan olunur. 1748/1-1 



10 Mart 2015 – Sayı : 29291 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

BORULU TİP ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ İLE BUHARLAŞTIRICILARA AİT BORULARIN 

TEMİZLİĞİ VE DEĞİŞİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

Fabrikamızda Borulu Tip Isı Değiştiricileri ile Buharlaştırıcılara ait Boruların Temizliği 

ve Değişimi İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre 

Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/25975 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : Tel 0354 441 10 10    Faks 0354 441 10 18 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; Borulu 

Tip Isı Değiştiricileri ile Buharlaştırıcılara ait Boruların 

Temizliği ve Değişimi İşi ve teknik şartlara uygun 

şekilde “ANAHTAR TESLİMİ OLARAK YAPILMASI” 

işin konusunu teşkil etmektedir. 

b) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Yer teslimini müteakip 30 takvim gününde 

tamamlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 24.03.2015 Salı günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4 - 1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde,  bu şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az 

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; 

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır. 

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen boru 

veya benzeri malzemelerin basınçlı su jeti makineleri ile temizliği benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.-

TL (Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

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

günü olmalıdır.  

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 1948/1-1 
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50 t/h AKIŞKAN YATAKLI KAZAN (AYK) BORULARININ DEMONTAJ, MONTAJ VE 

KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

Fabrikamızda 50 t/h Akışkan Yataklı Kazan (AYK) borularının demontaj, montaj ve 

kaynak işlerinin yapılması İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/25981 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivas karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon ve faks numarası : Tel 0354 441 10 10     Faks 0354 441 10 18 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; 50 t/h 

Akışkan Yataklı Kazan (AYK) borularının demontaj, 

montaj ve kaynak işlerinin yapılması işi teknik şartlara 

uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ OLARAK 

YAPILMASI” işin konusunu teşkil etmektedir. 

b) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : Yer teslimini müteakip 75 takvim gününde 

tamamlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26.03.2015 Perşembe günü saat 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4 - 1.İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası ile ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde,  bu şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

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

olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge, 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri; 

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzdeotuz) oranından az 

olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler; 

İşin yerine getirilmesi için yüklenici, sorumlu bir personel bulunduracaktır. 

4.3. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen 

Buhar Kazanları ile ilgili montaj, demontaj işleri ve Buhar kazanları boru argon kaynak işleri 

benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 

7.1. İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir 100,00.-

TL (Yüz Türk Lirası). karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

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

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdaremiz ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 1949/1-1 
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KGYS, AKS VE TEDES SİSTEMLERİNİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNCE 

KULLANILMASI VE İŞLERLİĞİNİN SAĞLANMASI 

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından: 

1 - Ordu Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan 

karayollarındaki can ve mal güvenliğini sağlamak ve güvenli trafik akışını temin etmek için, 

Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, 45 noktada Kent Güvenlik Sistemi (KGYS), 17 noktada 

Akıllı Kavşak Hız ve Işık İhlal sistemini (AKS) ve kırmızı ışık ve hız ihlal sistemini, 2 noktada 

kırmızı ışık ihlal sistemini, 13 noktada (gidiş ve geliş yönlü) hız koridor sistemini, Altınordu, 

Ünye, Fatsa, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki 18 noktada oluşturulacak Kablosuz İnternet 

Sistemi ve Kent Güvenlik Kameralarını ve bunların müştemilatının (yapımı/kurulumu) teknik 

şartnamelerde belirtilen özelliklere uygun olarak yapılması koşulu ile KGYS ve TEDES sistemlerinin 

Emniyet Müdürlüğünce kullanılması için teslim edildiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile işletilmesi 

işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılması 

ihaleye çıkartılmıştır. 

2 - Şartname ve ekleri Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - 

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 2.000,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

3 - İhaleler Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 449 B Blok Kat: 3 Altınordu/ORDU 

adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif eksiltme usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte 

yapılacaktır. 

 

Sıra Nevi 

Yaklaşık 

Yatırım Bedeli 

Geçici 

Teminat 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

1 

Ordu Büyükşehir Belediyesinin 

görev, yetki ve sorumluluk 

alanında bulunan karayollarındaki 

can ve mal güvenliğini sağlamak 

ve güvenli trafik akışını temin 

etmek için, Trafik Elektronik 

Denetleme Sistemleri, Kent 

Güvenlik Sistemi Akıllı Kavşak 

Sistemini kırmızı ışık ve hız ihlal 

sistemini hız koridor sistemini, 

ve bunların müştemilatının 

(yapımı/kurulumu) Emniyet 

Müdürlüğünce kullanılması için 

teslim edildiği tarihten itibaren 5 

yıl süre ile işletilmesi işi 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun 

35/a maddesi gereğince kapalı 

teklif usulü ile yapılması ihaleye 

çıkartılmıştır. 

19.915.054,84-TL 

K.D.V. Hariç 

597.452,00-

TL 
25/03/2015 14:00 

 

4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır. 

A) Gerçek Kişiler: 

• Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 

• Nüfus Kayıt Örneği. 

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. 
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• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.  

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf 

ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden 

sadece biri. 

• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname 

ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

• Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur 

belgesi.” 

• İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı 

vermesi gerekmektedir. 

• Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Bankadan alınacak referans 

mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari % 75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya 

teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.) 

• İlgili Vergi Dairesinden ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış vergi borcu olmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

• İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

• İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 

• İstekliler Teknik Şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu işi 

yapacağına ve işin istenen sürede bitirilerek sistemin faaliyete başlayacağına dair noterden 

taahhütname getireceklerdir. 

• İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel 

değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.) 

• Yeterlilik için; 

- En Az 20 Noktada Kurulmuş Sabit Ve Hareketli Kamera Sistemi ( Kent Güvenlik 

Yönetim Sistemi (KGYS) 

- Elektronik Denetim Kırmızı Işık İhlal Sistemi, 

- Elektronik Denetim Hız İhlal Sistemi, 

- Elektronik Hız Koridoru Denetim Sistemi,  

- Akıllı Ulaşım (Kavşak) Sistemleri, 

Olarak tanımlanan işlerden en az ikisini, en az iki noktada; 

a) Yurt içinde veya yurtdışında en az üç şehirde kurulumu işini yapmış olma belgesi, 

veya; 

b) İsteklinin önerdiği yukarıda tanımlanan işlerden yurtiçinde veya yurtdışında en az üç 

şehirde en az iki noktada, son 10 yıl içerisinde kurulmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna 

dair belge. (İlgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir) 

B) Tüzel Kişiler : 

• Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. 

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter 

tasdikli imza sirküleri.  

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf 

ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden 

sadece biri. 
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• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz. 

• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

• Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 

• İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 

• Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur 

belgesi.” 

• Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 

güncel tasdikli örneği. 

• İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı 

vermesi gerekmektedir. 

• Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Bankadan alınacak referans 

mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari %75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya 

teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.) 

• İlgili vergi dairesinden ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış vergi borcu olmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

• İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

• İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 

• İstekliler Teknik Şartnamede belirtilen tüm şartları ve özellikleri taşıyan ihale konusu işi 

yapacağına ve işin istenen sürede bitirilerek sistemin faaliyete başlayacağına dair noterden 

taahhütname getireceklerdir. 

• İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye 

katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış 

adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil 

kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.) 

• Yeterlilik için; 

- En Az 20 Noktada Kurulmuş Sabit Ve Hareketli Kamera Sistemi ( Kent Güvenlik 

Yönetim Sistemi (KGYS) 

- Elektronik Denetim Kırmızı Işık İhlal Sistemi, 

- Elektronik Denetim Hız İhlal Sistemi, 

- Elektronik Hız Koridoru Denetim Sistemi, 

- Akıllı Ulaşım (Kavşak) Sistemleri, 

Olarak tanımlanan işlerden en az ikisini, en az iki noktada; 

a) Yurt içinde veya yurtdışında en az üç şehirde kurulumu işini yapmış olma belgesi, 

veya; 

b) İsteklinin önerdiği yukarıda tanımlanan işlerden yurtiçinde veya yurtdışında en az üç 

şehirde en az iki noktada, son 10 yıl içerisinde kurulmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna 

dair belge.(ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir.) 

5 - İstekliler, tekliflerini ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 15:00’a kadar 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve 

Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen 

tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 1954/1-1 
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YAŞAM MERKEZİ VE MÜŞTEMİLATI YAPIMINA İLİŞKİN  

İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLANI 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Madde 1 - İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı : 

İli  : Kayseri 

İlçesi  : Melikgazi 

Mahalle / Köyü : Köşk Dağı Mah.  

Ada/Pafta/ Parsel No : 106 Pafta, 1370 Ada, 15595,00 m2 yüzölçümüne sahip 35 nolu 

parselin 135,82 m2’si (135,82/15.595,00), 25.106,00 m2 

yüzölçümüne sahip 36 nolu parselin 170,12 m2’si 

(170,12/25.106) ve 50.615,00 m2 yüzölçümüne sahip 105 nolu 

parselin 5.661,03 m2’si (5.661,03/50.615,00) kullanılmak üzere 

toplam 5.967,00 m2 alan. 

Yüzölçümü : İrtifak hakkı tesisi kurulacak alan 4.337 m2.dir. 

Hazine Payı : Yok. Üniversitemiz tam hisseye sahiptir. 

Cinsi : Arsa 

Tapudaki Şerhler : Yok 

Sınırları : İhale dosyasında mevcuttur. 

Niteliği : Bu gayrimenkuller üzerinde iş yerleri vardır. 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde Yaşam 

Merkezi ve müştemilatı yapılmak amacıyla Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünce, 25 Mart 2015 

Çarşamba günü saat: 10.00’da Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca irtifak 

hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. 

Madde 2- Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya 

görülebileceği : 

İhale dokümanı Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak 

görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını 250,00-TL 

karşılığında satın alması zorunludur. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı veznesi veya Ziraat Bankası Kayseri Merkez Şubesi TR38 0001 0001 5940 0636 00 

5001 hesabına bedelin açıklamalı olarak yatırılması zorunludur. 

Madde 3 - İhalenin nerede, hangi tarih-saatte ve hangi usulle yapılacağı : 

a) İhalenin Yapılacağı Adres: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı – Talas Yolu 5. Km Rektörlük Binası 4. Kat 38039 - KAYSERİ 

b) Tekliflerin Sunulacağı Adres: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı - Talas Yolu 5. Km Rektörlük Binası 4. Kat 38039 - KAYSERİ 

c) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi: 25.03.2015 Çarşamba Günü. 

d) İhale (Son Teklif Verme) Saati: 10.00 

e) İhale Komisyonunun Toplantı Yeri: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı Toplantı Salonu. 

f) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile 

yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi 20 (yirmi) yıldır, Bu süre irtifak hakkının tapuya tescil tarihinde 

başlar. Tapuda irtifak hakkı tescil edilmeden inşaata başlanamaz. İnşaat yapım süresi 2 (iki) yıl 
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olup, bu süre irtifak hakkı süresine dâhildir). İstekliler ihalede 20 (yirmi) yıllık süreyi geçmemek 

üzere tekliflerini 135,96-TL x 7.705,71 m2 = 1.047.668,33-TL ihale bedeli olup; İhale 

Komisyonu değerlendirmeyi ihaleye katılan istekliler arasından idari ve teknik şartnameye uygun; 

tahmini kira bedeli üzerinden en fazla teklif veren istekliyi tercih etmek suretiyle yapacaktır. 

İzleyen yıllar kullanım alanı kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi 

üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde değişim oranı) artırılır. 

g) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile 

yapılacak olup; aynı kanunun 46, 47 ve 48. maddelerindeki hükümler teklif verme işlemlerinde 

kıyasen uygulanarak, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan 

isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. 

Madde 4 - Teklifler ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Posta ile müracaat eden 

isteklilerin ihale dosyasında bildirilen teklifleri son teklif olarak kabul edilecektir. İhale son teklif 

verme tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Verilen 

teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 

ulusal saat ayarı esas alınır. 

Madde 5 - Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli, İrtifak Hakkı Bedeli, Geçici Teminat 

Miktarı: 

a) İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli: 350,00-TL x 4337 m2 = 1.517.950,00-TL’nin %2’si olan 

30.359,00-TL’dir. (Bu bedel irtifak hakkı süresince alınacak olup; ikinci ve izleyen yıllar irtifak 

hakkı bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi üretici fiyat endeksinde  

(Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) 

artırılır.) 

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli: 135,96-TL x 7.705,71 m2 = 1.047.668,33-TL tahmini ihale 

bedeli olup; İhale Komisyonu değerlendirmeyi ihaleye katılan istekliler arasından idari ve teknik 

şartnameye uygun kira bedelini en fazla veren istekliyi tercih etmek suretiyle yapacaktır. İzleyen 

yıllar kullanım alanı kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi üretici fiyat 

endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

değişim oranı) artırılır. İdare ilk yıl kira bedelini Yaşam Merkezi inşaatı tamamlanıp; faaliyete 

başladığı tarihten itibaren ödemeye başlayacaktır. Bu kira bedelini yıl içerisinde 4 (dört) eşit 

taksitle ödeyecektir. 

b) Geçici Teminat Miktarı: 104.766,83-TL.dir. İstekliler teminat olarak 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edecekleri gibi 

geçici teminat miktarını nakit olarak da Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığı'nın Ziraat Bankası Kayseri Merkez Şube TR38 0001 0001 5940 0636 005001 nolu 

hesabına veya veznesine ihale saatine kadar yatırabilirler. 

Madde 6 - İsteklilerden İstenilen Belgeler:  

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki, aynı 

kanununun 74. Maddesine dayanılarak çıkartılan yönetmelikteki ve ihale dokümanında ki şartları 

taşımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları ve aşağıda istenilen belgeleri ihale 

dosyalarında sunmaları zorunludur. 
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İsteklilerce İhale Komisyonuna Sunulması Gereken Belgeler ( Dış zarf içerisine aşağıda 

yer alan belgeler konulacak ve dış zarf kapalı, imzalı, ve mühürlü bir şekilde ihale komisyonuna 

sunulacaktır.) 

1 - Kanuni ikametgah sahibi olması, yasal yerleşim yeri olduklarına ilişkin belge (Gerçek 

kişiler için, nüfus müdürlüklerinden, tüzel kişiler için ise ihalenin yapılacağı ay içinde alınmış 

ticaret, sanayi odası veya bağlı bulunduğu kurumdan alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.) 

2 - Türkiye’de tebligat için tebligat adresi göstermesi, telefon, faks ve e-posta gibi iletişim 

adreslerini belirtmesi. 

3 - Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kağıdı getirmesi. 

a) Gerçek kişi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal kağıdı, 

b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti 

Savcılığından iyi hal kağıtları. 

4 - Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya bağlı bulunduğu kuruma 

kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı; 

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre hangi oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belgenin aslı. 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış belge. 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belge. 

5 - İmza sirküleri verilmesi (Aslı veya noterden onaylı sureti). 

6 - İstekliler adına vekalet nameleri ile vekaleten iştirak edenin, vekaletnamenin aslı veya 

noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti. 

7 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin ( 3), (4), (5) ve (6) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak girişim 

beyannamesi, ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi. 

8 - Yeterlilik verilme keyfiyeti İdarenin uhdesindedir. 

9 - Sosyal Güvenlik Kurumundan prim borcu olmadığına dair belge. 

10 - İlgili vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge. 

11 - Şartname ekinde yer alan örneğe uygun ( Ek-1 Formu ) uygun olarak hazırlayacakları 

teklif mektubu. 

12 - Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın Ziraat 

Bankası Kayseri Merkez Şube TR38 0001 0001 5940 0636 005001 nolu hesabına veya veznesine 

yatırılmış geçici teminata ait banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya usulüne göre 

düzenlenen geçici teminat mektubu. Geçici teminat mektup olarak verilecekse süresi ihale 

tarihinden itibaren en az 120 gün süreli olmalıdır. 

13 - İhale dökümanı bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı 

makbuzu. 

14 - İdari ve teknik şartnamenin isteklilerce okunup anlaşıldığına ve hiçbir itiraz 

olmaksızın kabul ve taahhüt edildiğine dair yazılı imzalı mühürlü bildirim. 

Madde - 7 İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

 1754/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU 

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 

Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri 

endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 

uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 

göre; 

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK 

ŞARTLAR: 

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında 

çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 

başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 03 Nisan 2015 Cuma günü mesai 

bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.  

b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiş 

olmalıdır. 

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 03 

Nisan 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla 

gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 08 Nisan 2015 Çarşamba gününe kadar 

incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim 

Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 10 Nisan 2015 Cuma gününe 

kadar duyurulacaktır. 

d) Oda TEMDEM kurulunun, 15 Nisan 2015 Çarşamba günü Saat: 10.00 da Ankara’da 

yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve 

değerlendirme sınav sonuçları 17 Nisan 2015 Cuma gününe kadar Oda internet sayfasında ilan 

edilecektir. 

e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını 

başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar. 

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 

f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 21 Nisan 2015 Salı günü 

mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır. 

g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 24 Nisan 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar imza 

karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen 

adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir. 

ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.  

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 

a) Sınav günleri: 16 Mayıs 2015 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav 

oturumu yapılacaktır. 
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b) Sınav başlama saati: 09.30 

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir 

saat süre olacaktır. 

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda 

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test  

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman  

Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 

fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 

(Kırk) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 

sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 

girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur. 

 1962/1-1 

—— • —— 
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.  

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi 

ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ UNVANI 

DERECE BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI 

PROFESÖR 

ADET 

DOÇENT 

ADET 

YARDIMCI 

DOÇENT 

ADET 

İlköğretim 
Okul Öncesi 

Eğitimi 
1   1 

İlköğretim 
Okul Öncesi 

Eğitimi 
 1  3 

İlköğretim 
Okul Öncesi 

Eğitimi 
  1 3 

İlköğretim 
Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
 1  3 

İlköğretim 
Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 
  1 4 

İlköğretim Sınıf Eğitimi   1 3 

Türkçe 

Eğitimi 
Türkçe Eğitimi  1  2 

Türkçe 

Eğitimi 
Türkçe Eğitimi   1 4 

Yabancı Diller 

Eğitimi 

İngiliz Dili ve 

Eğitimi 
  1 5 

 2027/1-1 



10 Mart 2015 – Sayı : 29291 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

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 İletişim Fakültesi bünyesine 

çeşitli alanlarda 1 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 / 

Yüksekokul 

Bölüm / 

Program 

Öğr. 

Üye. 
Alanı  

Ek 

Açıklamalar 

İletişim 

Fakültesi 

Medya ve 

İletişim 

Sistemleri * 

1 

Basın ve Yayın, Film Tasarımı, 

Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel 

İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, 

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim 

Tasarımı, İletişim, İletişim Bilimleri, 

İletişim Sanatları, İletişim Tasarım, 

İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı 

ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık 

ve Halkla İlişkiler 

Prof., Doç., 

Yrd. Doç. 

 

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir. 2047/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1994/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1986/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1986/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1985/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1985/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1983/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1982/1-1 



10 Mart 2015 – Sayı : 29291 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1981/1-1 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2015 – Sayı : 29291 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1980/1-1 



10 Mart 2015 – Sayı : 29291 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1979/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2015 – Sayı : 29291 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1978/1-1 



10 Mart 2015 – Sayı : 29291 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1977/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2015 – Sayı : 29291 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1976/1-1 



10 Mart 2015 – Sayı : 29291 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1975/1/1-1 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2015 – Sayı : 29291 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1975/2/1-1 



10 Mart 2015 – Sayı : 29291 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

İçişleri Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1971/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2015 – Sayı : 29291 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1999/1-1 



10 Mart 2015 – Sayı : 29291 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 2000/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2015 – Sayı : 29291 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 2001/1-1 



10 Mart 2015 – Sayı : 29291 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1998/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2015 – Sayı : 29291 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1997/1-1 



10 Mart 2015 – Sayı : 29291 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1996/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2015 – Sayı : 29291 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1995/1-1 



10 Mart 2015 – Sayı : 29291 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1993/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1991/1-1 



10 Mart 2015 – Sayı : 29291 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1992/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1990/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1990/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1989/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1989/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1988/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1987/1-1 



Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 10 Mart 2015 – Sayı : 29291 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1984/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1984/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1974/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 1974/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 

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. 

 1973/1-1 
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/141582 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Polis Akademisi Başkanlığı İl/İlçe Ankara 

Adresi 
Polis Akademisi Başkanlığı 

Gölbaşı Kampüsü Gölbaşı/Ankara 
Tel-Faks 

0 312 462 85 48-49 

0 312 499 70 61 

Posta Kodu 06384 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Karven Ticaret-Nurettin Çetin Nurettin Çetin 

Adresi 
G.M.K. Bulvarı No: 45/35 

Maltepe/Ankara 

G.M.K. Bulvarı No: 45/35 

Maltepe/Ankara 

T.C. Kimlik No. 16018050944 16018050944 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği Esnaf ve 

Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
Esnaf ve Sanatkarlar  

Sicil No: 06/32115 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2026/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 

 1967/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi Lenfödem Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Mikro-Analiz, Sosyal Etkileşim ve Öğrenme Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 9/3/2015 Tarihli ve 314 Sayılı Kararı ve Eki 145/I

Sayılı Genelge Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı
Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük
Kapılarındaki Oy Verme İşlemleri

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


