
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 72. Sayfadadır.

       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ

İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1102                                                         Karar Tarihi: 25.11.2015

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının; Başkanvekillikleri, Kâtip Üyelikler

ve İdare Amirliklerine Genel Kurulun 25.11.2015 ve 30.11.2015 tarihli 4’üncü ve 7’nci

Birleşimlerinde yapılan seçim sonucunda, aşağıdaki listede adları ve seçim bölgeleri yazılı mil-

letvekilleri seçilmiştir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANININ;

BAŞKANVEKİLLİKLERİ, KÂTİP ÜYELİKLER VE 

İDARE AMİRLİKLERİNE SEÇİLEN ÜYELERE

AİT LİSTESİ

BAŞKANVEKİLLERİ

Ahmet AYDIN Adıyaman AK PARTİ

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI İstanbul AK PARTİ

Pervin BULDAN İstanbul HDP

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ İstanbul CHP

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

5 Aralık 2015
CUMARTESİ
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KÂTİP ÜYELER

Elif Doğan TÜRKMEN Adana CHP

Ali Haydar HAKVERDİ Ankara CHP

Sema KIRCI Balıkesir AK PARTİ

Fehmi KÜPÇÜ Bolu AK PARTİ

Ömer SERDAR Elazığ AK PARTİ

Özcan PURÇU İzmir CHP

İshak GAZEL Kütahya AK PARTİ

Mustafa AÇIKGÖZ Nevşehir AK PARTİ

Mücahit DURMUŞOĞLU Osmaniye AK PARTİ

Zihni AÇBA Sakarya MHP

Emre KÖPRÜLÜ Tekirdağ CHP

İDARE AMİRLERİ

Seyfettin YILMAZ Adana MHP

Ahmet GÜNDOĞDU Ankara AK PARTİ

Sırrı Süreyya ÖNDER Ankara HDP

Tufan KÖSE Çorum CHP

Salim USLU Çorum AK PARTİ

Orhan KARASAYAR Hatay AK PARTİ

Erdoğan ÖZEGEN Niğde AK PARTİ

—— • ——
BAKANLAR KURULU HAKKINDA YAPILAN GÜVEN OYLAMASINA

İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1104                                                         Karar Tarihi: 30.11.2015

Konya Milletvekili Ahmet DAVUTOĞLU Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu, Türkiye

Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 30.11.2015 tarihli 7’nci Birleşiminde yapılan güven

oylamasında, (204) ret oyuna karşı (315) kabul oyuyla güvenoyu almıştır.
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-

tim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Diğer personel: Kursta eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli perso-

neli,

c) Direksiyon eğitim simülatörü: Kursiyerlere, akan trafikte eğitim alacak düzeye ula-

şılmasını sağlamak amacıyla bilinçli araç kullanımının temel unsurlarını kazandırıp, gerçekçi

bir trafik akışı ile eğitim almalarını sağlayan yazılım ve donanımı,

ç) Dönem: Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin toplam süresini,

d) Eğitim personeli: Kursta görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici

gibi görevlileri,

e) Eğitim ve sınav aracı (“C” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 12.000 kilo-

gramdan fazla yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,

f) Eğitim ve sınav aracı (“C1” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı 3500 kilogram-

dan fazla ve 7500 kilogramı geçmeyen yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj

sistemli kamyonu,

g) Eğitim ve sınav aracı (“F” sınıfı sertifika için): 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Ka-

rayolları Trafik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan lastik tekerlekli traktörü,

ğ) Eğitim ve sınav aracı (“D1” sınıfı sertifika için): Yapısı itibarıyla sürücü yerinden

başka sekizden fazla on yediden az oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş çift

fren ve çift debriyaj sistemli minibüsü,

h) Eğitim ve sınav aracı (“M” sınıfı sertifika için Moped): Azami hızı saatte 45 kilo-

metreyi, içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü, elektrik motorlu ise azami

sürekli nominal güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen iki tekerlekli motorlu bisikleti,

ı) Eğitim ve sınav aracı (“A” sınıfı sertifika için): Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlı-

ğına oranı 0,2’yi geçen iki tekerlekli motosikleti,

i) Eğitim ve sınav aracı (“A1” sınıfı sertifika için): Silindir hacmi 125 santimetreküpü,

gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti,

j) Eğitim ve sınav aracı (“A2” sınıfı sertifika için): Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağır-

lığına oranı 0,2’yi geçmeyen, iki tekerlekli motosikleti,
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k) Eğitim ve sınav aracı (“B” sınıfı sertifika için otomobil/kamyonet): Çift fren ve çift

debriyaj sistemli en az dört kapılı, sürücüsü dâhil en az dört oturma yeri olan otomobil veya

kamyoneti,

l) Eğitim ve sınav aracı (“B1” sınıfı sertifika için): Net motor gücü 15 kilovatı, net ağır-

lığı 400 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikleti,

m) Eğitim ve sınav aracı (“D” sınıfı sertifika için): Çift fren ve çift debriyaj sistemli

sürücüsü dâhil en az yirmi dört oturma yeri olan otobüsü,

n) Eğitim ve sınav aracı (Otomatik şanzımanlı): Sadece otomatik araç kullanacak kur-

siyerler için alacakları sertifika sınıfına uygun otomatik şanzımanlı aracı,

o) Eğitim ve sınav aracı (Römork): Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı 750 kilogram

üzerinde olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

ö) Eğitim ve sınav aracı (Yarı Römork): Azami yüklü ağırlığı 750 kilogram üzerinde

olan, bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir

kısmı motorlu araç tarafından taşınan motorsuz taşıtı,

p) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

r) Kurs: 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında

faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarını,

s) Müdür: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun müdürünü,

ş) Sürücü: Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden

kişiyi,

t) Şehirler arası karayolu: 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen yerleşim yeri dışında motorlu araçların

cins ve kullanım amaçlarına göre en çok hız sınırlarında sürülebileceği şehirler arası çift yönlü

karayolları, bölünmüş yollar ve otoyolları,

u) Taşıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçları,

ü) Trafik: Yayalar, hayvanlar ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerini,

v) Valilik: Özel motorlu taşıt sürücüleri kursunun bulunduğu ilin valiliğini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Araç cinslerine göre sürücü belgesine dönüştürülmek üzere verilecek sertifika

sınıfları

MADDE 6 – (1) Kurslar, karayollarında seyreden araçların cins ve gruplarına göre aşa-

ğıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verirler:

a) “M” sınıfı sertifika.

b) “A1” sınıfı sertifika.

c) “A2” sınıfı sertifika.

ç) “A” sınıfı sertifika.

d) “B1” sınıfı sertifika.
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e) “B”  sınıfı sertifika.

f) “BE” sınıfı sertifika.

g) “C1” sınıfı sertifika.

ğ) “C1E” sınıfı sertifika.

h) “C” sınıfı sertifika.

ı) “CE” sınıfı sertifika.

i) “D1” sınıfı sertifika.

j) “D1E” sınıfı sertifika.

k) “D” sınıfı sertifika.

l) “DE” sınıfı sertifika.

m) “F” sınıfı sertifika.

n) “G” sınıfı sertifika.

(2) Birinci fıkrada yer alan sertifika sınıfına ait araçların otomatik şanzımanlı olanları

ile eğitim alıp sınavda başarılı olanların sertifikalarında sadece otomatik araç kullanabilecekleri

belirtilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenmek üzere

kursiyerlere eğitim ve sınavlarda araçları kullanmaları için kurs müdürlüklerince 6 ay süreyle

geçerli  “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi

8, araç tekniği dersi 6 ve trafik adabı dersi 4 saat teorik olarak verilir. Direksiyon eğitimi ders-

lerine ise direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde 2 saatten az olmamak kaydıyla

direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına

karar verilinceye kadar devam edilir. Bu düzeye gelen kursiyerlere akan trafikte en az verilecek

direksiyon eğitimi ders süreleri aşağıdaki şekildedir:

a) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve

“B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat,

b) “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

c) “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

ç) “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat,

d) “D” sınıfı sertifikalar için 14 saat,

e) “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat,

f) “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat,

g) “BE”, “C1E”,  “CE”,  “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,

ğ) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen direksiyon eğitimi dersleri, şehir içi ve/veya şehirlerarası

karayollarında akan trafikte yapılır.
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(3) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “BE”, “F”, “C1”, “C”, “C1E”, “D1E”, “DE” ve

“D” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uy-

gulama yaptırılması zorunludur. 24 yaşını doldurmuş olması nedeniyle deneyim şartı aranma-

yan “A” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak

uygulama yaptırılması zorunludur. Sağlık raporunda gece araç kullanamayacağı yönünde kı-

sıtlama bulunan kursiyerlere gece eğitimi verilmez.

(4) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlere, talep

etmeleri durumunda akan trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki

kursiyerler aldıkları dersler için o yıl ilan edilen direksiyon eğitimi dersi ücreti üzerinden ödeme

yapar.

(5) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı ve sınavları 4 üncü maddede yer alan sürücü

sertifikası sınıflarına göre belirlenen özelliklere sahip araçlar ile yapılır. Engelli kursiyerlerin

sınavları ise ilgili mevzuata göre kursiyerlere düzenlenen raporda belirtilen şartları taşıyan di-

reksiyon eğitim ve sınav aracı ile yapılır.

(6) İkinci fıkrada belirtilen süreler kadar eğitim verilmediğinin tespit edilmesi hâlinde

dersi veren usta öğretici ve kurs hakkında işlem yapılır.

(7) Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava gireceği düzeye ulaştığına karar verilen

kursiyerler kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavına alınırlar. Ön sınavda başarılı

görülerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak direksiyon eğitimi dersi sınavına gir-

mesi uygun görülen kursiyerler için kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilir.

Bu sınavların sonuçları Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Genel Müdürlükçe yapılan değer-

lendirmede kursa kayıtlı kursiyerlerine akan trafikte güvenli araç kullanacak seviyede eğitim

vermeden, sınava girebilmeleri için Özel MTSK Modülü üzerinden onay veren kurslar hak-

kında valilikçe soruşturma başlatılır. Soruşturma sonunda düzenlenen raporda yeterli eğitim

verilmediği tespit edilmesi hâlinde tespit edildiği ayı takip eden aydan itibaren kursa bir dönem

kursiyer kaydı yapılmasına izin verilmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel

Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç biri “B”

sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programı uygulamak üzere kurum

açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sınavlarda, sınava girmesi gereken kişinin yerine bir başka kişinin sınava girmesine

aracılık eden kurslar hakkında, maarif müfettişleri ve/veya savcılıkça bu durumun tespit edil-

mesi halinde, 2918 sayılı Kanunun 123 üncü maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Kursa kayıt olacak kursiyerlerde aranacak şartlar ile ilgili olarak

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi ve ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uy-

gulanır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3)

numaralı alt bendi ile (6) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“3) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,”

“6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin

fotokopisi, deneyim şartı aranmayan sertifika sınıflarında sürücü sertifikasının fotokopisi.”

“5) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,”

“ç) Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendir-

meye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir

belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma

süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özel

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kayıt Defteri (EK-2)’ne ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve

üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) “G” sınıfı sürücü sertifikası almak üzere kursa kayıt yaptırabilmeleri için İş Maki-

nesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi)’ne sahip olmaları gerekmektedir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölüm başlığı “Kursa Devam, Sınav Hakkı ve

Kayıt Yenileme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, ikinci fıkrasındaki “yatakta tedaviyi gerektiren bir” ve “dönem” ibareleri yürür-

lükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teorik derslerin eğitimini tamamlayıp sabıka kaydı beyanı doğruluğunun tespiti

işlemi sonuçlandırılan ve ilçe onay işlemi tamamlanan kursiyerler teorik eğitim sınavına gi-

rerler. Direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı

olan ve sınava girmesi uygun görülerek sınavdan bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden

onay verilen kursiyerler, direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik ve direksiyon eğitimi

dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar, yeniden

kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç kere daha sınavlara girebilirler.

Direksiyon eğitimi dersi sınavına girip başarısız olan kursiyerler ise başarısız oldukları her sı-

navdan sonra kayıtlı oldukları kurstan, ilan edilen ders ücretini ödemek, en az iki saat direksiyon

eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç dönem daha sınavlara girebilirler.”

“Mazereti olan kursiyerlerin durumu beş iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince

Özel MTSK Modülüne girilir.”

“(3) Teorik derslerin sınavlarında başarılı olup direksiyon eğitimi dersi sınavlarında

dört sınav sonunda da başarısız duruma düşenler istemesi hâlinde, girdiği son sınav sonucunun

açıklandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde aynı kursta ilan edilen direksiyon eğitimi

dersinin ücretini ödemek ve sertifika sınıfında belirtilen sayıda direksiyon eğitimi dersini al-

maları şartıyla bu kursiyere dört sınav hakkı daha verilir. Direksiyon eğitimi dersini tekrar alan

kursiyer kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olması hâlinde bir hafta önce Özel MTSK

Modülü üzerinden onay verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince sınava alınırlar.
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(4) Teorik derslerini tamamlayarak dördüncü sınav hakkı sonunda başarısız olan kur-

siyer ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında ikinci dört sınav hakkı sonunda başarısız duruma

düşenler, kayıt işlemlerini tamamlamak ve ücretlerini ödemek suretiyle kurslara yeniden kayıt

yaptırabilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “araç

tekniği dersleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile trafik adabı dersi” ibaresi eklenmiş, be-

şinci fıkrasında yer alan “bireylere “H (motosiklet)”, “H (otomobil)” sınıfı sertifika” ibaresi

“bireylerin alabilecekleri sınıf sertifikaları” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle

eklenmiş, altıncı fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve sekizinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Kursiyerlerin teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarında bu kişiler görevlendirilebilir.”

“(8) Bir dönemde kurs kontenjanını geçmemek şartıyla bir direksiyon eğitim ve sınav

aracı için en fazla 12 kursiyerin kursa kaydı yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Kurslarda direksiyon eğitiminde kullanılacak olan araçlara gerekli izin aşağıda be-

lirtilen esaslara göre valiliklerce verilir:

a) Kurs müdürlükleri direksiyon eğitim ve sınav aracıyla ilgili olarak aracın plaka, şasi

ve motor numaraları ile birlikte “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı hariç çift

fren, çift debriyaj sistemli, her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olduğunu; araç-

ların, kursun kurucusu adına kayıtlı olduğunu belirten Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Araç

Tescil Belgesi ile millî eğitim müdürlüklerine müracaat edilir.

b) Direksiyon eğitim ve sınav araçlarının “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika

sınıfı dışında çift fren ve çift debriyaj sistemli olduğunun Motorlu Araç Tescil Belgesine ve

bilgisayar kayıtlarına “sürücü kursu aracı” olarak işlenmiş olması gerekir. Yapılan inceleme

sonucunda bilgi ve belgeler arasında uygunluğun bulunması hâlinde eğitim öğretim etkinliğinde

kullanılacak araca Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formuna

(EK-8) göre kullanım izni verilerek Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır. Direksiyon eğitim

ve sınav aracı, eğitim ve sınav dışında ticari amaçla kullanılamaz.

c) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı dışındaki eğitim ve sınav araçla-

rında; usta öğreticinin eğitim esnasında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlen-

dirme komisyonu başkanının ise sınav sırasında akan trafiği kontrol etmesi ve kursiyerin akan

trafiği kontrol edip etmediğini tespit etmek amacı ile sağ, sol ve iç aynaların üzerine/yanına

yedek ayna konulur. Direksiyon eğitim ve sınav aracının sağ ve sol yanlarına ve uygun olan

araçların arkasına sabit şekilde (en az 400 punto) ait olduğu kursun adı ve telefonu ile varsa

logosu yazılır. Bunun dışında başka bir yazı yazılmaz.

ç) Direksiyon eğitim ve sınav aracının üst kısmına mavi zemin üstüne beyaz yazı ile

ön ve arkasında sadece “Sürücü Adayı” ifadesi bulunan ve görülebilir net alanının yüksekliği

15 cm, eni 60 cm ebadında fosforlu veya ışıklı levha konulur.
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d) Direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacak bütün araçların, yetkili kuru-

luşlarca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması ve mevsim şartlarına

uygun donanıma sahip olması gerekir. Bu araçlardan “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B” ve

“BE” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 10 yaşından, “C1”,

“C1E”, “C”, “CE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE” ve “F” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav

aracı ile bu araçlara takılacak römork veya yarı römorklar 20 yaşından büyük olamaz. Direk-

siyon eğitim ve sınav aracının yaşı, fabrikada imal edildiği tarihte bir yaşında kabul edilerek

hesaplanır.

e) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Komisyonuna bildirilen aracın arıza yap-

ması veya millî eğitim müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle sınavda kullanılamaması

hâlinde şartları haiz kursa ait başka bir araçla; kursun başka aracı bulunmaması hâlinde bir

başka kursa ait araçla o günkü sınav yapılabilir. Sınav yapılamaması hâlinde kursiyerin sınav

hakkı saklı kalır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağı-

daki fıkra eklenmiştir.

“K Sınıfı Sürücü Aday Belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır.”

“(4) Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair

Yönetmelik hükümlerine göre engelliler için düzenlenen sürücü adayları ve sürücüler için sağ-

lık raporunda belirtilen özelliklere sahip eğitim ve sınav aracıyla eğitim ve sınav yapılır.

(5) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “F” sertifika sınıfı dışında çift fren, çift debriyaj sis-

temi bulunmayan, her türlü donanımı sağlam olmayan ve trafiğe hazır durumda bulunmayan

araçlarla direksiyon eğitimi dersi ve sınavı yapılmaz.”

“(6) “M”, “A1”, “A2” ve “A” sertifika sınıfı alacaklara karayollarındaki akan trafikte

verilecek direksiyon eğitimi sırasında usta öğreticinin kursiyeri uygun bir yerden gözleyerek

ve akan trafikte başka bir araçtan takip ederek gerektiğinde kursiyerle irtibat kurabilecek du-

rumda bulunması, bu sınıflar dışındaki sertifikaları alacak kursiyerlere karayollarındaki akan

trafikte verilecek direksiyon eğitimi sırasında ise usta öğreticinin araçta bulunması zorunludur.

Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak kursiyere araç kullandırdığı tespit edilen usta öğreticilere

yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre kurslarda bir yıl süreyle görev verilmez.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “araç

tekniği dersi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile trafik adabı dersi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üç ay önceki ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını ödeyene kadar

yeni dönem açmalarına izin verilmez.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “Trafik ve çevre dersi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile trafik adabı dersi” ibaresi

eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İşitme engelli bireylerin alabilecekleri sertifika sınıflarının eğitiminde işitme ve

konuşma engellilerle iletişim kurma alanında belgesi bulunan personel geçici görevlendirilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci

ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle

veya elektronik sınav şeklinde yapılır. Kursiyerin direksiyon eğitimleri tamamlandıktan sonra

kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavı yapılır. Ön sınavda başarılı olup sınava gir-

mesi uygun görülerek Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen kursiyerlerin direksiyon

eğitimi dersi sınavları merkezi sistemle yapılan teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan

bir hafta sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen tarihlerde millî eğitim müdür-

lüklerince uygulamalı olarak yapılır. Direksiyon eğitimi dersi sınavında başarısız olan kursi-

yerler, elektronik sınava giren kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi sınavlarına dâhil edilebilir.

(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında EK-3 ve EK-4’te yer alan formlar kullanılır.

“M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifikanın sınavına, EK-7’de yer alan krokide belirtilen

şekilde düzenlenmiş alanda başlanır. “B1” sınıfı sertifikanın sınavında kursiyer platformdan

geçirilmez. Bu alanda başarılı olan kursiyerlerin sınavına akan trafikte devam edilir. Direksiyon

eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun akan trafikte kursiyerle iletişim

kurması amacı ile uygun iletişim aracı bulundurulur. Diğer sertifika sınıflarının sınavının ta-

mamı akan trafikte yapılır. Sınavlarda başarı gösterenlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Serti-

fikası (EK-6) verilir.”

“(4) Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak kursiyerin başarısı, 100 tam puan

üzerinden tek notla değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

Direksiyon eğitimi dersi sınavları 32, 33, 34, 35 ve 36 ncı madde hükümlerine göre yapılarak

EK-3 ve EK-4’te yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formlarına göre de-

ğerlendirilir.

(5) Başkasının yerine sınavlara girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile başkasını sı-

nava girdirmeye teşebbüs eden veya girdirenler hakkında sınav yürütme komisyonunca tutanak

tutularak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu kursiyerlerin kayıtları,

Özel MTSK Modülü üzerinden iki yıl süre ile dondurulur. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geç-

medikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmaz. Başkasının yerine sınavlara girenler veya

girmeye teşebbüs edenlerin kurslarda görevli olmaları hâlinde görevlerine son verilir ve bu ki-

şilere kurslarda bir daha görev verilmez. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hak-

kında da idari ve adli işlem yapılır.”

“(7) Direksiyon eğitimi dersinin sınav süresi 35 dakikadan az olamaz. 35 dakikalık sü-

renin ilk beş dakikasında kursiyere aracı tanıma ile ilgili EK-3 ve EK-4’te yer alan formda be-

lirtilen sorular sorulur.  Ancak kursiyerin araç tanıma ve kullanmada yetersiz olması ve sürücü
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olamayacağına kanaat getirilmesi hâlinde sınava son verilir. Aracı, kursun usta öğreticisi sınavın

başlama yerine getirir. Her kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavından sonra 5 dakika ara

verilir.”

“(8) Sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya

zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren kursiyer hakkında işlem yapılabilmesi için di-

reksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından olay tutanakla tespit

edilir. Bu durum il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş gününden iti-

baren Özel MTSK modülüne girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibarıyla iki yıl süre

ile kayıtları dondurulur.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) İl millî eğitim müdürü direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu olarak görev ya-

par. İl millî eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olarak il sınav sorumlusu yardımcıları ile di-

reksiyon eğitimi dersi sınavında sınav yürütme komisyonlarını denetleyerek iş ve işlemlerin

ilgili mevzuata uygun yapılmasını sağlar. İl sınav sorumlusu, büyükşehir statüsündeki illerde

il sınav sorumlusu yardımcısı olarak maarif müfettişleri başkanı ve kursların iş ve işlemlerini

yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünü görevlendirir; büyükşehir

statüsünde olmayan illerde ise il sınav sorumlusu yardımcısı olarak maarif müfettişleri başka-

nını görevlendirir. Sınava girecek kursiyer sayısı 100 ve daha fazla olan ilçelere il sınav so-

rumlusu, millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürlerinden birini il temsilcisi olarak görev-

lendirebilir. Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusunun, yardımcılarının ve il temsilcilerinin

görevleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Merkez ve diğer ilçelerde; Genel Müdürlükçe belirlenen

usul ve esaslar çerçevesinde sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemek üzere maarif müfettişi,

maarif müfettiş yardımcısı görevlendirilir. Yeterli sayıda maarif müfettişi, maarif müfettiş yar-

dımcısı bulunmaması durumunda il millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü veya ilçe millî

eğitim şube müdürleri de il sınav sorumlusu tarafından görevlendirilir.”

“(5) İl sınav sorumlusu yardımcısı, il temsilcisi, sınav yürütme komisyonu başkanı ve

sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda

ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edenlere gerekli inceleme

ve soruşturma sonucuna göre il sınav sorumlusu bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar.

Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

(6) Sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve de-

ğerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli diğer personel ve direksiyon usta

öğreticilerinden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri

yapmayan veya aykırı hareket edildiği gerekli inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edi-

lenlere sınav yürütme komisyonu başkanı bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar. Ayrıca

bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

(7) Özel MTSK Modülünde gerçekleştirilen ilçe onay işlemleri başta olmak üzere ya-

pılması gereken diğer işlemleri zamanında yapmayan ilçe milli eğitim müdürlüğünde bu iş-

lemlerden sorumlu şube müdürü, şef ve memurlara, dört direksiyon uygulama sınavında görev

verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

5 Aralık 2015 – Sayı : 29553                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



(8) Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda sınavlarda görev alan; il sınav so-

rumlusu, direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu, sınav sürecini kontrol edecek ve

denetleyecekler, il temsilcisi,  direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme ko-

misyonu ile diğer sınav görevlilerinin bu Yönetmelik kapsamındaki görev ve sorumluluklarını

kontrol ve denetlemek amacıyla Bakanlık temsilcisi görevlendirilebilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) İlçede bir dönemin direksiyon eğitimi dersini tamamlayan ve teorik

derslerin sınavında başarılı olan kursiyerlerle direksiyon eğitimi dersi sınavından başarısız olan

kursiyerler, o dönemin direksiyon eğitimi dersi sınavına alınırlar. Bir günde en fazla 600 kur-

siyerin sınava alınması esastır.

a) Direksiyon eğitimi dersi sınavı için ilçede o dönemde sınava girecek kursiyer sayı-

sının 600’den fazla olması veya kursta yeterli sayıda direksiyon eğitim ve sınav aracı ya da

usta öğreticisi bulunmaması halinde farklı günlerde sınav yapılır.

b) Direksiyon eğitimi dersi sınavı için ilçede o dönemde birden fazla günde sınav ya-

pılması halinde her gün için sınav yürütme komisyonu, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygu-

lama ve değerlendirme komisyonu ile diğer sınav personeli görevlendirilir ve her gün için gö-

revlilere ayrı ücret ödenir.

c) Direksiyon eğitimi dersi sınavına; ilçede o dönemde sınava girecek kursiyer sayısı

3000’i aşması durumunda, bir günde en az 360, en fazla 960 kursiyer sınava alınabilir. 3000’in

altındaki ilçelerde ise en az 240, en fazla 600 kursiyer sınava alınabilir.

ç) Direksiyon eğitimi dersi sınavına; ilçede o dönemde sınava girecek kursiyer sayısının

240 ve daha az olması,  direksiyon eğitim ve sınav aracı ya da usta öğreticisi yeterli  olması

halinde direksiyon eğitimi dersi sınavı bir günde yapılır.

(2) Kurs müdürlüklerince sınav gününden en az dört iş günü önce kurslar, kendilerine

Özel MTSK Modülünde belirlenen sınav tarihi ve kontenjanına göre direksiyon eğitim ve sınav

aracının ve her bir direksiyon eğitim ve sınav aracı için en çok 12 kursiyer ile araçta görevlen-

dirilen direksiyon usta öğreticisinin bilgileri Özel MTSK Modülüne girilir. Her kursiyer adına

sertifika sınıfına göre düzenlenmiş üçer adet EK-3 veya EK-4’te yer alan form millî eğitim

müdürlüğüne teslim edilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komis-

yonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Genel Müdürlük, il/ilçe millî eğitim mü-

dürlüğü personeli veya o ilçede bulunan okullarda görevli öğretmenler ve diğer personel ara-

sından, Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav so-

rumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin

alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Direksiyon

eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görevlendirilecekler arasında

kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunmaması halinde “M”, “A1”,

“A2”, “A” ve “B1” sürücü sertifikası sınıfından en az “A2” sürücü belgesi olanlar, diğer sürücü

sertifikası sınıfından ise en az “D” sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Ko-

misyonun oluşumu ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.
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(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev

alan personel, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince; mevzuatta değişiklik yapılması veya uygu-

lamalarda eksiklik görülmesi halinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre hizmet içi

eğitime alınır. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev

alanlardan hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirmede başarılı olanlara sınavlarda görev

verilir. Yeterli olmayanlar tekrar hizmet içi eğitimine alınırlar. Bu eğitimi almayanlarla eğitim

sonucunda yapılan sınavda başarısız olanlara ve Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fık-

rası hükmü gereği bir yıl süre ile görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama

ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine, bir yıl sonunda tekrar hizmet içi eğitimine

katılıp başarılı olmadan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilmez.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümle-

sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Başarılı veya başarısız her kursiyer için EK-3 veya EK-4’te yer alan form doldurulup üyeler

tarafından imzalanır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika sınavlarında, başkan

ve üye araca binmez, ancak kursiyeri uygun bir yerden gözleyerek ve akan trafikte kurs tara-

fından temin edilen herhangi bir araçtan kursiyeri takip ederek değerlendirme yapar. Direksiyon

eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları

ile kursiyeri yönlendirir.

(2) “F” sınıfı sertifika sınavlarında da gerekli görürlerse “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1”

sınıfı sertifika sınavında olduğu gibi değerlendirme yapılır.

(3) “B”, “BE”, “D1”, “D”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifika sınavında kursiyer aracın sü-

rücü koltuğunda, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı

öndeki diğer koltukta, direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonu

üyesi aracın sağ arka koltuğunda, kurumda görevli direksiyon usta öğreticisi ise sol arka kol-

tukta oturur.

(4) “C1”, “C”, “C1E” ve “CE” sınıfı sertifika sınavında, aday aracın sürücü koltuğunda,

direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi öndeki diğer

koltukta oturur. Sınav aracında sürücü koltuğu dışında iki veya daha fazla oturma yeri olması

hâlinde araç içinde oturma şeklinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

(5) Emniyet kemeri kullanılması zorunlu olan araçlarda eğitim ve sınav esnasında araçta

bulunanların emniyet kemerinin takılması zorunludur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin başlığı, birinci fıkrası ve ikinci

fıkrasının (c) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ “B”, “BE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE”, “C1”, “C1E”, “C”, “CE” ve “F” sınıfı ser-

tifika sınavı”

“(1) “B”, “BE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE”, “C1”, “C1E”, “C”, “CE” ve “F” sınıfı ser-

tifika sınavları, sınav güzergâhının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır.”

“c) “BE”, “C1E”, “CE”, “DE”, “D1E” ve “F” sınıfı dışındaki sınavlarda konilerin veya

araçların arasına yola paralel olacak şekilde geri geri giderek park eder.”

“ğ) Sınav güzergâhının uygun alanında 30 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yapılır.”
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin başlığı, birinci fıkrası ve ikinci

fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“ “M”, “A1”, “A2”, “A”  ve “B1”  sınıfı sertifika sınavı”

“(1) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika sınavları, sınav güzergâhının bu-

lunduğu karayolu üzerinde veya hemen bitişiğinde, (EK-7)’deki krokide belirlenen mesafelere

göre seyyar olarak hazırlanan sınav alanında başlatılır. Bu alanda başarılı olan kursiyerin sına-

vına akan trafikte devam ettirilerek tamamlatılır.”

“b) Dokuz koni etrafında slalom yaptırılır ve koniler arasından geçmeye sağdan başla-

tılır.”

“d) 8-10 metre uzunluğunda 15-20 cm genişliğinde 3-5 cm yüksekliğinde yüzeyi tırtıklı

kullanılacağı zaman yere sabitlenen demir veya dayanıklı malzemeden yapılmış platform üze-

rinde düzlemesine hareket yaptırılır (“B1” sertifika sınıfı hariç). En az 20 km hıza ulaştıktan

sonra ani fren yaptırılır.”

“g) 20 km hıza ulaştıktan sonra önüne çıkan engelden kaçma eylemini yapar.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) “BE”, “C1E”, “CE”, “DE”, “D1E” sınıfı sürücü sertifikaları için

sınavlar 4 üncü maddede belirtilen uygun araçlara takılacak römork veya yarı römorkla yapılır.

“F” sınıfı sürücü sertifikası için sınavlar ise sınavın yapılacağı traktörün katar ağırlığına uygun

römorkla yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sahibi olup farklı bir sınıfın

motorlu taşıt sürücü sertifikası almak isteyenler, almak istedikleri sertifika sınıfının şartlarını

taşımak kaydıyla aşağıdaki tabloda belirtilen ders saati sayısı kadar direksiyon eğitimi dersini

alırlar.
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(2) Sürücü belgesinde veya sürücü sertifikasında sadece otomatik şanzımanlı araç kul-

lanabileceği belirtilenler, kendi sertifika sınıflarına ait manuel vitesli araç kullanmak üzere sü-

rücü sertifikası alabilmeleri için direksiyon eğitimi dersinin yarısına devam ederler.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eğitim süreleri sonunda kurs tarafından yapılan ön sınavda

başarılı olup sınava girmesi uygun görülerek Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilen ve

il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarılı olan-

lara ilgili sertifika verilir.

(4) Dış ülkelerden alınmış sürücü belgesi trafik tescil kuruluşlarında ülkemiz sürücü

belgesiyle değiştirildikten sonra farklı sınıf sertifika almak için motorlu taşıt sürücü kurslarına

müracaat edilebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Defterlerin sayfaları numaralandırılır, kurs kaşesi ile tasdik edilir ve son sayfaya

adedi yazılarak kurs müdürü tarafından onaylanır. Defter ve dosyalar güvenlik altında bulun-

durulur, bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılmaz.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Kurslar, her yıl sertifika sınıfları ayrı ayrı olmak üzere teorik ve di-

reksiyon eğitimi ders saati ücretlerini, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönet-

meliği hükümlerine göre belirler.

(2) Kurslarca belirlenerek ilan edilecek ders saati ücretleri, kursun eğitim maliyeti ve

kursiyerin girebileceği sınav ile sınavda kullanılacak araçların yakıt giderleri ve görevlendirilen

usta öğreticinin sınav günündeki ücreti de dikkate alınarak 7 kişiden oluşan komisyon tarafın-

dan eğitim maliyetlerine göre her yıl Aralık ayında bir sonraki yıl için belirlenen ders saati üc-

retlerinden az olamaz. Komisyon, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında;

il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürlerinden biri, il milli eğitim müdürlüğünde özel

motorlu taşıt sürücüleri kurslarından sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, ilçe

milli eğitim müdürlüğünde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarından sorumlu şube müdürle-

rinden biri, il ticaret odası başkanlığı temsilcisi ve sürücü kurslarına ait sivil toplum kuruluşu

temsilcisinden oluşur.

(3) İkinci fıkradaki hükme aykırı hareket eden kurslara, aykırı davranışın tespit edildiği

tarihten sonraki ilk dönemin açılışı için izin verilmez.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitim

denetmenlerince” ibaresi “maarif müfettişlerince” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağı-

daki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kurslara ait direksiyon eğitim ve sınav araçları ile teorik ve direksiyon eğitimleri-

nin, ilçe milli eğitim müdürlüklerince en geç dört ayda bir bu Yönetmelikte belirlenen stan-

dartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.”
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MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesinde yer alan “yöneticiler hariç”

ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Kurslarda kayıtlı olan kursiyerler

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kurslarda kayıtlı

olan kursiyerler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yürürlükte olan teorik ve uygulamalı

ders programlarından sorumludur. Bu kursiyerlere bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki

öğretim programlarına uygun sertifika düzenlenir.

Mevcut kurslar

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, kurum açma izni

ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurslar öğretim programı sayısını bir yıl içinde bu Yö-

netmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartlara uygun hâle getirirler. Verilen sürede ilgili şartları

yerine getirmeyen kursların dönem açmalarına izin verilmez.

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunun hizmet

içi eğitimi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde

bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen hizmet içi eğitime katılıp başarılı olmayanlara

direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev verilmez.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-3, EK-4 ve EK-5’i ekteki şekilde değişti-

rilmiş ve EK-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 2, 3, 4, 6 ncı maddeleri,

b) 7 nci maddesiyle değiştirilen 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi,

c) 12 nci maddesiyle değiştirilen 17 nci maddenin ikinci fıkrası,

ç) 14 üncü maddesiyle değiştirilen 19 uncu maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fık-

raları,

d) 18 inci maddesiyle değiştirilen 28 inci maddenin ikinci fıkrası,

e) 21 inci maddesiyle değiştirilen 31 inci maddenin birinci fıkrası,

f) 23, 24, 25, 26, 27 nci maddeleri,

g) 31 inci maddesi ile eklenen geçici 5, 6 ve 7 nci maddeleri,

1/1/2016 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 34 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/5/2013 28661

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/6/2013 28683
2- 4/3/2014 28931
3- 18/6/2014 29034
4- 27/8/2014 29101
5- 28/5/2015 29369
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—— • ——
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasının so-
nuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlgilinin sicil durumu, Baro Başkanlığınca Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) işlenir.”

“Durum, Türkiye Barolar Birliğince Resmî Gazete’de yayımlanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

yürütür. 
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2015  AĞUSTOS Günsüzleri  ((NAMIK)) 
1200-16 

T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

5 Aralık 2015 

CUMARTESĠ 
Sayı : 29553 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/207 

Karar No : 2015/64 

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanık Muzafer ve Dursun Oğ. 1969 D.lu Çarşamba 

Samsun Arım Köseli Çay Mah. nüfusunda kayıtlı olup, Orta Mah. Pazar Sok. No: 4/4 iç kapı  

no: 1 Çarşambada oturan ĠSA GÜN hakkında TCK. 157/1, 62 mad gereğince 1 YIL 1 AY 10 gün 

hapis cezasına mahkûm edildiği gıyabı kararın tüm aramalara rağmen tebliği edilemediğinden 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilan edilerek ilan edilen bu 

metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağı, ilan tarihinden 

itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi 

dışında olması halinde ilgilinin bulunduğu yer Nöb. Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe 

ile veya mahkeme zabıt katibine bu yönde beyanda bulunarak beyanın tutanağa geçirilerek 

tutanağın hakime onaylattırılarak, Yargıtay ilgili Ceza dairesine temyiz, edilmediği takdirde 

kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 9451 

—— • —— 

Adana 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/300 

Karar No : 2015/301 

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

28/04/2015 tarihli ilamı ile TCK'nın 157/1, 62, 50/1-a ve 52 maddeleri gereğince 6.000,00 TL 

HAPĠS CEZASINA SEÇENEK ADLĠ PARA CEZASI VE 80,00 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA karar verilen Mehmet Tevfık ve Emiş oğlu, 16/09/1967 doğumlu, 

Adana, Seyhan, Alidede mah/köy nüfusunda kayıtlı OSMAN HAYRĠ ERSÖZ (TC No: 

13246312608) tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 

karar verilmiş olup, ilan olunur. 9307 
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Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2013/250 

Karar No : 2015/120 

(C. Savcılığı Esas No) : 2013/13596 

GEREKÇELĠ KARAR TÜRK MĠLLETĠ ADINA 

Davacı : K.H. 

Katılan : ÜNAL ÇEKEN, Yusuf ve Zemine oğlu, 15/06/1976 

ĠSTANBUL doğumlu, KARS, SARIKAMIġ, Karaköse 

Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Merkez Mah. 24. Sk. No: 34 Ġç 

Kapı No: 23 Bağcılar/ ĠSTANBUL adresinde oturur                

TC Kimlik No: 36022768352 

Sanık : FERDĠ YILMAZ, Faik ve Seylan oğlu, 21/10/1978 ORDU 

doğumlu, ORDU, MERKEZ, Yukarıtepe Mah./köy nüfusunda 

kayıtlı. Nene Hatun Mah. Bostan Sok. No. 35/4 Darıca/ 

KOCAELĠ adresinde oturur. TC Kimlik No: 28754320472 

Suç : Resmi Belgede Sahtecilik 

Suç Tarihi/Saati : 18/05/2011 

Suç Yeri : ĠSTANBUL/BAKIRKÖY 

Karar Tarihi : 24/03/2015 

Sanık FERDĠ YILMAZ hakkında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruĢma hitamında, 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Sanık FERDĠ YILMAZ'ın üzerine atılı bulunan Resmi Belgede Sahtecilik suçu subut 

bulup, subut bulan bu fiil ve eylemine uyan TCK.nun 204/1 maddesi gereğince suçun iĢleniĢ biçimi ve 

olayın özelliği dikkate alınarak takdiren 2 YIL HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranıĢları lehine taktiri hafifletici 

neden kabul edilerek hakkında verilen ceza TCK.nun 62/1 maddesi gereğince suçun iĢleniĢ biçimi 

ve olayın özelliği dikkate alınarak taktiren 1/6 oranında indirilerek sadığın neticeten 1 YIL 8 AY 

HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın geçmiĢteki hali ile suç iĢlemedeki eğilimine göre ileride bir daha suç iĢlemekten 

çekineceği yolunda mahkememizde müspet kanaat hasıl olduğundan CMK.nun 5560 sayılı yasa 

ile değiĢik 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, 

Sanığın kiĢiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak CMK.nun 231/8 maddesi gereğince her 

hangi bir yükümlülük altına alınmaksızın 5 YIL SÜREYLE DENETĠM SÜRESĠNE TABĠ TUTULMASINA, 

CMK.nun 231/10 maddesi gereğince sanığa denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç 

iĢlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılacağı ve davanın düĢmesine 

karar verileceği hususunda ihtarat yapılmasına (ihtarat yapılamadı) 

CMK.nun 231/11 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç iĢlemesi 

halinde mahkememizce hakkında açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağı hususunun 

sanığa ihtarına (ihtarat yapılamadı) 

CMK.nun 231/13 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararın 

bunlara mahsus bir sisteme kaydedilmesine, 

Emanetin 2011/67532 sırasına kayıtlı sahte çekin TCK nun 54 maddesi uyarınca zor alımına 

2 adet davetiye gideri olan 16,00 TL, bilirkiĢi ücreti 150,00 TL yargılama gideri 

toplamından oluĢan 166,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına, 

Gıyabi karar sanık Hüseyin GÜDÜCÜ'ye tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 

29,30,31.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

CMK 291 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren sanık veya vekilinin 7 gün 

içerisinde hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması 

suretiyle hükmü temyiz edebileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde aĢağıda yazılı gerekçeli kararın RESMĠ GAZETE'de yayınından itibaren 

(15) gün içerisinde sanık tarafından yasal yollara baĢvurulmadığı takdirde kararın sanığa tebliğ 

edilip, kesinleĢmiĢ sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere 

ilan olunur. 9661 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

6 KALEM LABORATUVAR CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı 6 Kalem 

Laboratuvar Cihazı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/12/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi 

teklif verilebilecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 11027/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DONANIM VE YAZILIM MALZEMESĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi iĢlem Daire BaĢkanlığı Ġhtiyacı Muhtelif Cins 

ve Miktar Donanım ve Yazılım Malzemesi teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10.12.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 11028/1-1 
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SĠSTEM EKĠPMANLARI DONANIM VE LĠSANS ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı 

ihtiyacı olan Sistem Ekipmanları Donanım ve Lisans Artırımı kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

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

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartnamesi, markaları, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 11/12/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve 

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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 11029/1/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR BĠLĠġĠM MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve 

Miktar BiliĢim Malzemesi teknik Ģartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartnamesi, istenilen markası, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/12/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve 

istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 11029/2/1-1 
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400 ADET MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR ĠLE 350 ADET LCD MONĠTÖR  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 400 adet masaüstü bilgisayar ile 350 adet LCD monitör 

KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen Acer, Asus, Dell, Hp, Lenovo ve Fujitsu 

markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

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

1  - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartnamesi, markaları, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/12/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin KuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve istenilen Acer, Asus, Dell, Hp, Lenovo ve Fujitsu markalarından birine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 11030/1-1 
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VMWARE MARKA SUNUCU SANALLAġTIRMA YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı Sunucu SanallaĢtırma Yazılımı teknik Ģartnamesine ve Vmware markasına uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/12/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 11031/1-1 
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2 ADET AĞ GEÇĠDĠ, 1 ADET ĠÇERĠK ANALĠZ, 1 ADET MALWARE ANALĠZ VE 1 ADET 

BANT GENĠġLĠĞĠ YÖNETĠM CĠHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Ġç Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı olan 2 adet 

Ağ Geçidi, 1 adet Ġçerik Analiz, 1 adet Malware Analiz ve 1 adet Bant GeniĢliği Yönetim 

Cihazları kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi 

ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartname, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 11/12/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 11032/1-1 
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1 ADET FT-IR SPEKTROMETRE CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: FT-IR spektrometre cihazı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2015/168859 

Dosya no  : 1524556 

1 - Ġdarenin : 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No:2  67090 - ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - Ġhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : FT-IR spektrometre cihazı: 1 adet 

b) Teslim yeri  : TTK ĠĢ Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi 

BaĢkanlığı laboratuvarı. / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin : 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 17.12.2015 PerĢembe günü saat: 15:00 

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

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

giriĢim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

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

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

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

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

görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 17.12.2015 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 10958/1-1 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2015 – Sayı : 29553 

 

DÜZELTME ĠLANI 3 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-1) Resmi Gazete ile 28 Ağustos 

2015 tarih ve 29459 sayılı (kayıt no: 7682/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.19 

referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılıĢ tarihi ertelenmiĢ olup söz 

konusu madde aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

6 - Teklifler 23 Aralık 2015 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

aĢağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 500.000,- (beĢyüzbin) EURO 

ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda 

belirtilecek olan adreste 23 Aralık 2015 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  11057/1/2-1 

————— 

AMENDMENT NOTICE 3 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ) 

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.19 appeared in the Official Gazetes;  

Issue No: 29457 and Record No: 7682/2/2-1 on August 26, 2015 and Issue No: 29459 and 

Record No: 7682/2/2-2 on August 28, 2015 are updated as follows. 

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on 

December 23, 2015 and must be accompanied by a security of 500.000,- Euros equivalent 

(fivehundredthousand Euros)  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

02:00 p.m. (local time) on December 23, 2015 at the offices of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  11057/2/2-1 
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KAYNAKLI MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2015/170350 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
     türü ve miktarı : 100 Adet boy kirişi orta komple (manivela suportu 

montajı dahil) teknik şartname, teknik bilgi ve resimlere 
göre, EN 15085-2 Standart Serisi CL1 sertifikasına 
sahip firmalara imal ettirilerek satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 18/12/2015 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
18/12/2015 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 10998/1-1 
—— • —— 

AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI 
OLAN AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

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

ihtiyacı olan Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Hizmet alımı işi kapalı zarfla teklif alınmak 
suretiyle satın alınacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 
ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında 
temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 29 Aralık 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 
Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 29 Aralık 2015 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 
Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 11020/1-1 

—— • —— 
YABANABAT TERMAL TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kızılcahamam Jeotermal A.Ş Yönetim kurulundan: 
Mülkiyeti Kızılcahamam Jeotermal Turizm Sağlık Eğitim İnşaat Seyahat Temizlik Sanayi 

ve Ticaret Anonim Şirketine ait 503 ada 2 nolu parselde bulunan Yabanabat Termal Tesisleri 
21/12/2015 tarihinde saat: 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 
Açık Teklif Usulü ile 10 yıllığına kira ihalesi yapılacak olup; İhaleye ait şartname bedeli 
mukabilinde şirketimiz muhasebe servisinden alınabilir  

İlgililere ilan olunur. 11056/1-1 
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AF-CEB-WB4-YAPIM-07 ĠġĠ ĠÇĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠ ĠHALE USULLERĠNE 

GÖRE MÜTEAHHĠTLĠK SEÇĠMĠ SONUÇ ĠLANI 

İstanbul Valiliğinden: 

Proje Adı : Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (ĠSMEP) /TÜRKĠYE 

Ġhale Paketi Numarası : AF-CEB-WB4-YAPIM-07 

Teklifin/SözleĢmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım ĠnĢaatı SözleĢme Paketi 

Projenin Kapsamı : Ġstanbul Ġlinde 7 adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapım ĠĢi 

Projenin Süresi : 390 Gün 

SözleĢme Ġmza Tarihi : 02 Aralık 2015 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 

Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı KDV 

Hariç (TL) 

Demars ĠnĢ. Turizm Tic. Ltd. 

ġti & En-Sa Yapı ve ĠnĢ. Tur. 

Nak. Gıda San. A.ġ. & Metro 

Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. 

Ltd. ġti. O.G. 

64.932.000,00 TL 64.932.000,00 TL 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan 

Teklif Sahipleri 

Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye Alınan 

Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL) 

1. Demars ĠnĢ. Turizm Tic. 

Ltd. ġti & En-Sa Yapı ve ĠnĢ. 

Tur. Nak. Gıda San. A.ġ. & 

Metro Müh. Gıda Mad. San. 

ve Tic. Ltd. ġti. O.G. 

64.932.000,00 TL 64.932.000,00 TL 

2. May ĠnĢaat Taah. MüĢ. ve 

Tic. Ltd. ġti & Ermit Müh. 

ĠnĢ San. ve Tic. Ltd. ġti O.G. 

66.840.000,00 TL 66.840.000,00 TL 

3. Mustafa EkĢi ĠnĢaat 

Turizm San. ve Tic. Ltd. ġti. 
67.970.000,00 TL 67.970.000,00 TL 

4. Siyah Kalem Mühendislik 

San. ve Tic. A.ġ. 
69.120.000,00 TL 69.120.000,00 TL 

 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Zarf AçılıĢı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) Reddedilme Nedenleri 

   

 10970/1/1-1 

————— 
Contracts Awarded by ICB Number: AF-CEB-WB4-WORKS-07 

Name of Project (include project country) : Ġstanbul Seismic Risk Mitigation and 

Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

TURKEY 

Project ID : AF-CEB-WB4-WORKS-07 

Bid/Contract Description : Contract Package for Reconstruction Work 

of Educational Buildings  

Scope of Contract : Lump Sum Turnkey Reconstruction works 

of the following 7 Educational Buildings 

shall be realized in Ġstanbul 
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Duration : 390 Days 

Contract Signature Date : December 02, 2015 

Awarded Bidder 

Name & Address of awarded bidder: 

Demars ĠnĢ. Turizm Tic. Ltd. ġti & En-Sa Yapı ve ĠnĢ. Tur. Nak. Gıda San. A.ġ. & Metro 

Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. ġti. JV. (TURKEY) 

Bid price at bid opening:  

(Excluding VAT) (TL) 

64.932.000,00 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

64.932.000,00 

Name of evaluated bidder(s): 

1. Demars ĠnĢ. Turizm Tic. Ltd. ġti & En-Sa Yapı ve ĠnĢ. Tur. Nak. Gıda San. A.ġ. & 

Metro Müh. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. ġti. JV. (TURKEY)  

Bid price at bid opening:  

(Excluding VAT) (TL) 

64.932.000,00 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

64.932.000,00 

Name of evaluated bidder(s): 

2. May ĠnĢaat Taah. MüĢ. ve Tic. Ltd. ġti & Ermit Müh. ĠnĢ San. ve Tic. Ltd. ġti JV. 

(TURKEY)  

Bid price at bid opening:  

(Excluding VAT) (TL) 

66.840.000,00 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

66.840.000,00 

Name of evaluated bidder(s): 

3. Mustafa EkĢi ĠnĢaat Turizm San. ve Tic. Ltd. ġti. (TURKEY) 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

67.970.000,00 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

67.970.000,00 

Name of evaluated bidder(s): 

4. Siyah Kalem Mühendislik San. ve Tic A.ġ. (TURKEY) 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

69.120.000,00 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

69.120.000,00 

Rejected Bidder(s): 

Name of rejected bidder(s): - 

Bid price at bid opening: - 

(Excluding VAT) (TL) 

Reason(s) for rejection: - 10970/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme 

Kurulundan:  

HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE ĠNCELEME RAPORU DUYURUSU 

17.08.2015 tarihinde Türk Hava Yolları A.O. envanterinde yer alan Cessna 172S tipi TC-

JZB tescil iĢaretli havaaracı, yalnız eğitim uçuĢu gerçekleĢtirme amacıyla öğrenci pilotun LTBD 

Havalimanı 09 pisti iniĢ - kalkıĢ çalıĢması sırasında pistin sağ istikametinden pist dıĢına çıkmasını 

müteakip ağır hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiĢtir. 

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası AraĢtırma ve Ġnceleme 

Raporu" ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler. 

 10984/1-1 

————— 
HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE ĠNCELEME RAPORU DUYURUSU 

18.03.2015 tarihinde Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık Tic. A.ġ. envanterinde yer 

alan Piper Aircraft Inc. PA-34-200T tipi TC-SEB tescil iĢaretli hava aracının Adana Havalimanı 

05 pistine iniĢ - kalkıĢ çalıĢması aĢamasında burun iniĢ takımının kapanması neticesinde ağır 

hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiĢtir. 

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası AraĢtırma ve Ġnceleme 

Raporu" ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler. 

 10985/1-1 

————— 
HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE ĠNCELEME RAPORU DUYURUSU 

26.03.2015 tarihinde NevĢehir'de Kapadokya Kaya Balonculuk Havacılık Turizm 

Reklamcılık Ltd. ġti. envanterinde yer alan TC-BKY tescil iĢaretli Lindstrand A-425A tipi sıcak 

hava balonu sepetinin, kalkıĢın hemen akabinde yerde kalkıĢ hazırlığı yapmakta olan Air 

Kapadokya Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık A.ġ. envanterinde yer alan TC- BYT tescil 

iĢaretli Ultramagic N-210 tipi sıcak hava balonunun kubbesine çarpması sonucu TC-BYT tescil 

iĢaretli sıcak hava balonu kubbesinin yırtılması sonucu hava aracı ciddi olayı meydana gelmiĢtir. 

Söz konusu hava aracı ciddi olayıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Ciddi Olayı AraĢtırma ve 

Ġnceleme Raporu" ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler. 

 10986/1-1 

————— 
HAVA ARACI KAZASI ARAġTIRMA VE ĠNCELEME RAPORU DUYURUSU 

12.06.2015 tarihinde ER-AH Havacılık Ticaret Ltd. ġti. envanterinde yer alan TC-ERS 

tescil iĢaretli Cessna R172S tipi hava aracının öğrenci pilotun ilk yalnız uçuĢu sırasında Isparta 

Havalimanı 05 pistine iniĢi sırasında kontrolü kaybederek pistten çıkmasıyla ağır hasarlı hava 

aracı kazası meydana gelmiĢtir. 

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası AraĢtırma ve Ġnceleme 

Raporu" ilgili kiĢi ve kuruluĢların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiĢtir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan Ģahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu' nu 

incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza baĢvuruda bulunabilirler. 

 10987/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığından: 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 17. maddesine göre Dicle Tem. Sos. Hiz. ĠnĢ. Tur. 

Yem. San. ve Tic. Ltd. ġti. hakkında verilen ve 26 Ekim 2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 6'ncı Ġdare Mah. BĢk.lığının 21 

Ekim 2015 tarih ve 2014/1924 E. 2015/1466 K. sayılı karar ile, yasaklama iĢleminin iptaline karar 

verilmiĢtir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına iliĢkin hakları saklı kalmak kaydıyla 

yasaklama kararının uygulanması durdurulmuĢtur. 

Duyurulur. 11062/1-1 

—— • —— 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

MALĠ DENETÇĠ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI ĠLANINDA 

DÜZELTME 

4/12/2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon 

Kurumu Genel Müdürlüğü Mali Denetçi Yardımcılığı GiriĢ Sınavı Ġlanının II. kısmındaki tabloda 

kadro unvanı olarak yer alan ―Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı‖ ibaresi ―Mali Denetçi 

Yardımcısı‖ ve ―GiriĢ Sınavı Sonucunun Duyurulması‖ kısmının sıra numarası ―XIV‖ olarak 

düzeltilmiĢtir. 11061/1/1-1 

————— 

YÖNETĠM HĠZMETLERĠ UZMAN YARDIMCISI GĠRĠġ SINAVI ĠLANINDA 

DÜZELTME 

4/12/2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon 

Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı GiriĢ Sınavı Ġlanının ―GiriĢ 

Sınavı Sonucunun Duyurulması‖ kısmının sıra numarası ―XIV‖ olarak düzeltilmiĢtir. 

 11061/2/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Sait Ulusoy Sağlık Eğitim ve Teknoloji Vakfı. 

VAKFEDENLER: Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy, Enis Ulusoy. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ankara 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/11/2015 tarihinde kesinleĢen 01/10/2015 tarih ve 

E: 2015/150, K: 2015/504 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Genel ve mesleki sağlık, sosyal ve toplumsal hizmetler, eğitim ve 

öğretim, teknoloji ve sanayi üretimleri konularında ulusal ve gerekli izinlerin alınması kaydıyla 

uluslararası hizmetler üretmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000 TL Nakit 

YÖNETĠM KURULU: Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy, Enis Ulusoy, 

Nazmi ġarvan. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın amacına 

en yakın olan bir baĢka vakfa veya bir kamu vakfına veya kamu kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 10969/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 17.09.2015 tarih ve 1294/2841 sayılı, Ankara BüyükĢehir 

Belediye Encümeninin 05.11.2015 tarih ve 2513/6086 sayılı kararları ile onaylanan Demetlale 

Mahallesi 13828 adaya iliĢkin 71560/8 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına 

asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur 11016/1-1 

————— 
Belediye Encümenimizin 20.08.2015 gün ve 1192/2597 sayılı kararı ve Ankara 

BüyükĢehir Belediye Encümeninin 22.10.2015 gün ve 2473/5873 sayılı kararı ile onaylanan Yuva 

Mahallesi imarın 43035 ada 1 parsele ait 84138/32 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan 

panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 11017/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ADALET BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Ceza Ġnfaz Kurumları ile 

Tutukevleri ĠĢyurtları Kurumu 

Daire BaĢkanlığı 

Ġl/Ġlçe Ankara / Çankaya 

Adresi 
Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli 

Müdafa Cad. No.20 Bakanlıklar 
Tel-Faks 

0 312 414 79 11-12  

Faks: 424 01 84 

Posta Kodu 6100 E-Mail iydb@adalet.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
EVRENSEL HAZIR GIDA ÖZEL SAĞLIK SPOR 

ĠġL. SAN. TĠC. A.ġ. 
 

Adresi 
Ġçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad. Ertaç Sokak 

No.6/B  AtaĢehir/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3830353510 - Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Restoran ve Yiyecek Ġçecek Hizmetleri –  

2760 - Kadıköy 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 11037/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 11058/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 11058/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 11058/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 11058/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 11058/5/1-1 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2015 – Sayı : 29553 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 11058/6/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 11058/7/1-1 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2015 – Sayı : 29553 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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5 Aralık 2015 – Sayı : 29553 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 11058/9/1-1 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2015 – Sayı : 29553 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2015 – Sayı : 29553 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 11058/12/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 5 Aralık 2015 – Sayı : 29553 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 11058/14/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015 / 95607 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
HĠLVAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ  
Ġl/Ġlçe ġANLIURFA / HĠLVAN 

Adresi 

YENĠ MAH.100. YIL MEYDANI 

HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 

HĠLVAN / MERKEZ 

Tel-Faks 0 (414) 681 20 09  0 (414) 681 23 35 

Posta Kodu 63900 E-Mail hilvan63@meb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ÇAĞDAġ TURĠZM 

TAġIMACILIK EKREM KAZ 
 

Adresi 

KARġIYAKA MAH. 4003. SOK. 

ALĠ KEġKÜġ APT. ALTI 

KARAKÖPRÜ / ġANLIURFA 

 

T.C. Kimlik No. 25247577740  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
25247577740  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
YOK  

Ticaret/Esnaf Sicil No. YOK  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 11045/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.01/85 

Toplantı Tarihi ve No : 11.11.2015 - 134   TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 11.11.2015 - 2996 SAMSUN 

Sinop Ġli, Ayancık Ġlçesi, Söküçayırı Köyü, Armutluk Mevkii, 140 ada, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 73, 80, 81, 82, 83 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleĢim yerinin III. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 11.09.2015 gün ve 2781 sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği 

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2015 gün ve 191341 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri 10. 

Bölge Müdürlüğü’nün 06.10.2015 gün ve 203524 sayılı, DSĠ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 

16.10.2015 gün ve 675699 sayılı, Sinop Ġl Özel Ġdaresi’nin 26.10.2015 gün ve E.11508 sayılı 

sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanının 06.11.2015 gün ve 389 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Ayancık Ġlçesi, Söküçayırı Köyü, Armutluk Mevkii, 140 ada, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 73, 80, 81, 82, 83 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleĢim yerinin 2863 sayılı yasanın 6. 

maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 

1/2000 ölçekli kadastral haritada iĢaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 

kabul edilmesine, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına III. derece arkeolojik sit alanı 

olduğuna dair Ģerh konulmasına,  

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00/488 

Toplantı Tarihi ve No : 11.11.2015 - 134   TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 11.11.2015 - 2988 SAMSUN 

Sinop Ġli, Merkez, Demirci Köyü, 165 ve 166 parsellerde bulunan Kocagöz Höyüğü I. 

derece arkeolojik sit alanında 22-a kadastro uygulaması yapıldığına ve son duruma dair Sinop 

Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 22.11.2013 gün ve 5304 sayılı, 09.12.2013 gün ve 5601 sayılı 

yazıları, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 28.06.1988 gün ve 99 sayılı, 

12.01.1989 gün ve 283 sayılı kararları, Sinop Valiliği Tapu Müdürlüğü’nün 16.01.2014 gün ve 

198 sayılı yazısı, Sinop Ġl Özel Ġdaresinin 31.01.2014 gün ve 1230 sayılı yazısı, sit alanına ait 

kadastral bilgilerin kadastro yenilemesi sonucu oluĢan duruma göre güncellenmesi ve sit 

sınırlarının sayısallaĢtırılması gerektiğine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 05.11.2015 gün ve 397 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez, Demirci Köyü, 165 ve 166 parsellerde bulunan Kocagöz Höyüğü I. 

derece arkeolojik sit alanında, sayısallaĢtırma çalıĢmaları kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı 

sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada iĢaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar 

doğrultusunda kabul edilmesine, kadastro yenilemesi sonucunda oluĢan duruma göre kadastral 

adres bilgilerinin 151 ada, 35, 36 ve 37 parseller olarak güncellenmesine; sit alanında kalan 

parsellerin tapu kayıtlarına I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair Ģerh konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 

Kullanma ġartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)     30  Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1102 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan

Seçime Dair Karar

1104 Bakanlar Kurulu Hakkında Yapılan Güven Oylamasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

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

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


