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Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Haziran 2017
ÇARŞAMBA

Sayı : 30096

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/161

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/162

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı



Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/163

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/164

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/165

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/166

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/167

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/168

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı
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Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/169

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/170

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                            Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
                Başbakan                                       Dışişleri Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/75

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/148

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/237

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/257

13/06/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığından:

SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay

Sicil Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "general veya amiralliğe

yükselecek albaylar ile general ve amirallerin rütbe terfileri ile ilgili olarak Yüksek Askerî

Şûranın çalışma ve karar alma usulünü, değerlendirme notu verme esaslarını;" ibaresi yürür-

lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 – Bu Yönetmelik; Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subayları, sicil üst-

lerini, sicil değerlendirme ve denetleme kurulu üyelerini kapsar."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p), (ş) ve (t)

bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (o) bendinin (5) numaralı alt

bendinde yer alan "Genelkurmay Personel Başkanlığında" ibaresi "Yüksek Askeri Şûra

Sekretaryasında" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan

"Genelkurmay Başkanlığı," ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryası ile" şeklinde, ikinci

fıkrasında yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryasınca"

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan

"Genelkurmay Başkanlığı," ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryası ile" şeklinde, aynı

fıkranın (l) bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığı" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığı"

şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan

"Genelkurmay Personel Başkanlığına" ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryasına" şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

"Genelkurmay Başkanlığınca" ibaresi "Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli

Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan

"Genelkurmay Personel Başkanlığında" ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryasında" şeklinde,

aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Genelkurmay Personel Başkanlığının ilgili şube

müdürleri" ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryası" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan

"Genelkurmay Başkanlığı" ibaresi "Yüksek Askeri Şûra Sekretaryası" şeklinde değiştirilmiş,

aynı fıkrada yer alan "Genelkurmay veya Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlıklarının"

ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 46, 47, 48, 49,

50, 51, 52, 53, 54, 55 ve 86 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
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Türk Patent ve Marka Kurumundan:

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU DİSİPLİN 

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Patent ve Marka Kurumu personelinin

disiplin amirlerini tayin ve tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Patent ve Marka Kurumunda 14/7/1965 tarihli

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982

tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Di-

siplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirleri ve Uygulanacak Mevzuat

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Türk Patent ve Marka Kurumunda çalışan personel ile bu personelin

disiplin amirleri Ek-1 numaralı listede gösterilmiştir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6 – (1) 19/4/1999 tarihli ve 23671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Patent Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

yürütür.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ PERSONELİ LİSANS

VE DERECELENDİRME YÖNETMELİĞİ
(SHY-65-07)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye hava sahası içinde havacılık bilgi yönetim

hizmetlerini yürüten AIM personeline lisans ve derece verilmesine ilişkin gereklilikleri, lisans-
larının yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla
hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye hava sahası içinde havacılık bilgi yönetim

hizmetlerinde görev yapan AIM personelini, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarını ve Genel
Müdürlüğü kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık

Kanununun 41, 46 ve 95 inci maddeleri ile 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4, 10 ve 22 nci maddelerine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar ve tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) AIM: Havacılık Bilgi Yönetimini,
b) AIM birimi: AIS, NOTAM, FIC, RCC, COM, AIS/MAP hizmetlerini sağlayan AIM

personelinin çalışma mahallini,
c) AIM ekip sorumlusu: AIS, NOTAM, FIC, RCC, COM ofislerinde çalıştığı ekibin

sevk ve idaresinden sorumlu lisanslı ve dereceli AIM şefini veya en az 5 yıl fiili çalışma dene-
yimi olan lisanslı ve dereceli AIM memurunu,

ç) AIM hizmeti: AIM personeli tarafından havacılık bilgi ve verileri ile haberleşme akı-
şını sağlama ve hava kurtarma koordinasyon hizmetlerini,

d) AIM memuru: Temel AIM kursunu ve devamındaki işbaşı eğitimini başarı ile ta-
mamlayarak almış olduğu lisansın ve derece/derecelerin kendisine verdiği yetkiye istinaden
AIM hizmeti sağlamak üzere ilgili AIM biriminde görev yapan lisanslı dereceli memuru,

e) AIM personeli: AIS, AIS/MAP, NOTAM, FIC, RCC ile COM ofislerinde AIM şefi,
AIM memuru veya asistan AIM memuru olarak hizmet veren personeli,

f) AIM şefi: AIS, NOTAM, FIC, RCC, COM ve AIS/MAP ofislerindeki her türlü iş ve
işlemden, ofisin sevk ve idaresinden sorumlu lisanslı ve dereceli birim yetkilisini,

g) AIS: Havacılık bilgi ve verilerinin sağlanmasını,
ğ) AIS birimi: Havacılık bilgi ve verilerinin sağlandığı ve havacılık bilgi hizmetinin

yürütüldüğü birimi,
h) AIS/MAP birimi: Genel Müdürlük adına DHMİ bünyesinde AIS/MAP hizmetini yü-

rüten AIM birimini,
ı) AIS/MAP hizmeti: Havacılık bilgi ve verileri ile havacılık haritalarının, Şikago Söz-

lemesi’nin Ek-4 ve Ek-15’i ile ICAO tarafından yayınlanan Doküman 8126 ve Doküman
8697’ye göre hazırlanması ve kullanıma sunulması gereken hizmetlerini,

i) Asistan AIM memuru: Temel AIM kursunu ve devamındaki işbaşı eğitimini başarı
ile tamamlayarak alınan lisansın verdiği yetkiye istinaden AIM hizmeti sağlamak üzere ilgili
AIM biriminde görev yapan lisanslı derecesiz personeli,
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j) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
k) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
l) COM: Haberleşme Merkezini,
m) Derece: AIM birimindeki lisanslı personelin, görev yaptığı AIS, NOTAM, FIC,

RCC, COM veya AIS/MAP hizmet alanları ile uyumlu olarak sahip olduğu yetki ve sorumlu-
luklarını belirleyen ve bu Yönetmeliğe göre yapılan sınav ile belgelenen uzmanlık alanını,

n) DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
o) FIC: Uçuş bilgi ve ikaz hizmeti sağlamak üzere kurulmuş ve Türkiye hava sahasını

ve/veya havalimanlarını kullanmak suretiyle; IFR/VFR olarak gerçekleştirilen GAT kapsamın-
daki uçuşların verilen permi ve sunulan uçuş planlarına uygunluğunun takibi, gerektiğinde Ge-
nel Müdürlük adına permi verilmesi ve hava kurtarma hizmetlerinin koordine edilmesinden
sorumlu AIM personelinin çalıştığı Uçuş Bilgi Merkezi birimini,

ö) GAT: Sivil hava trafik kurallarına ve usullerine göre gerçekleştirilen uçuşun tamamı
veya bir kısmını,

p) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,
r) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
s) Haberleşme merkezi: Uçuş emniyet mesajları ve verilerinin ilgili otoriteler ve adresler

arasında aktarılması, işlenmesi ve takibi işlemlerinin yürütüldüğü AIM birimini,
ş) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı: Hava seyrüsefer hizmetlerini sağlamaktan sorumlu

kurum, kuruluş ve işletmeleri,
t) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
u) IFR: Aletli uçuş kurallarını,
ü) İşbaşı eğitimi: Genel Müdürlük tarafından onaylı eğitim el kitabına göre, çalışma

ortamında işbaşı eğitmeni gözetiminde verilen eğitimi,
v) Lisans: Bu Yönetmeliğe göre onaylanan ve sahibine içerdiği derece ve onaylara göre

AIM hizmeti sağlama yetkisi veren belgeyi,
y) NOTAM: Uçuş operasyonu ile ilgili görevlileri; herhangi bir havacılık hizmetine,

kolaylığına, yöntemine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına ya da bunlardaki herhangi bir
değişikliğe ilişkin bilgilendirmek amacıyla özel bir formatta hazırlanmış uyarı yayınını,

z) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
aa) Permi: Türkiye hava sahasını ve/veya havalimanlarını kullanacak hava araçları için

Genel Müdürlük veya bu konuda yetkilendirilen DHMİ tarafından verilen sivil, Dışişleri Ba-
kanlığı tarafından verilen diplomatik veya Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen as-
keri uçuş izinlerini,

bb) RCC: Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezini,
cc) Stajyer AIM memuru: AIM hizmetlerinde ilk kez istihdam edilen, 17 nci maddede

belirtilen niteliklere sahip, henüz lisansı ve derecesi bulunmayan personeli,
çç) Temel AIM kursu: AIM birimlerinde görev yapacak personelin uluslararası stan-

dartlara uygun olarak hazırlanan müfredata göre alması gereken temel mesleki eğitimi,
dd) Uzaktan eğitim ve değerlendirme: Bilgisayar teknolojileri kullanılarak sanal or-

tamda yapılan eğitimi ve değerlendirmeyi,
ee) VFR: Görerek uçuş kurallarını,
ff) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanımlar için 2920 sayılı Kanun, 5431 sayılı Kanun

ve diğer sivil havacılık mevzuatı ile ülkemizin üyesi olduğu uluslararası sivil havacılık kuru-
luşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanım ve kısaltmalar geçerlidir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları

Denetim
MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük, AIM personelinin seçimi, eğitimi, lisans ve derece-

lerinin verilmesi ile kayıtların muhafazası işlemlerini yürüten hava seyrüsefer hizmet sağlayı-
cılarının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu denetler.

Lisans verilmesi
MADDE 6 – (1) Temel AIM kursu ve işbaşı eğitimini başarı ile tamamlayan, hava sey-

rüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda çalışacağı AIM birimi
için gerekli çalışma saatlerini dolduran, ilgili derece veya dereceleri almaya hak kazanan ve
Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilecek lisans sınavında başarılı
olan AIM personeli için Genel Müdürlük tarafından lisans düzenlenir.

(2) Genel Müdürlük, lisansların düzenlenmesi, yenilenmesi veya iptal edilmesi konu-
larında düzenleme yapmaya yetkilidir.

Derece şartı
MADDE 7 – (1) AIM personelinin mesleğini icra edebilmesi için çalıştığı birimde ge-

çerli derecelerden en az birine sahip olması gerekir.
Temel AIM kursu müfredatı
MADDE 8 – (1) Temel AIM kursu müfredatı, güncellik ve uluslararası standartlara uy-

gunluk açısından Genel Müdürlük tarafından kontrol edilir ve onaylanır.
(2) Genel Müdürlük, temel AIM kursu gereklilikleri ve eğitimcinin yeterlilikleri konu-

larında düzenleme yapmaya yetkilidir.
Sağlık şartının gözetimi
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük, lisanslı AIM personelinin sağlık şartlarını 18 inci

madde kapsamında denetler.
(2) Sağlık kurulu raporuna itiraz edilmesi veya rapor ile ilgili tereddüt oluşması halinde,

hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı veya rapor sahibi Genel Müdürlüğe başvurulması veya Ge-
nel Müdürlük tarafından talep edilmesi halinde sağlık kurulu raporu, Genel Müdürlük tarafın-
dan tayin edilen sağlık kuruluşu ile koordineli olarak sonuçlandırılır.

Lisansın iptali ve askıya alınması
MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcının AIM biriminde

görevlendirilmiş bulunan AIM personelinin lisansını, 14 üncü madde doğrultusunda süreli ola-
rak askıya alır veya iptal eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcının Görev ve Sorumlulukları

Hizmet gereklilikleri
MADDE 11 – (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, AIM lisanslı personelinin;
a) Sağlanan hizmete uygun geçerli bir lisansa, derece veya derecelere sahip olmasından,
b) 18 inci maddedeki sağlık şartlarına göre, geçerli sağlık kurulu raporunun bulunma-

sından,
c) Mesleki yeterliliğini temel AIM kursu ve işbaşı eğitimler ile sağlamaktan,
sorumludur.
AIM hizmetleri eğitimi
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, personelin mesleki temel eğitimi, eğitim

müfredatı, eğitim süresi, eğitmen ve kursiyerlerin yetki ve sorumlulukları ile eğitim süresince
veya bitiminde yapılacak ölçme ve değerlendirme usul ve esasları ile işbaşı eğitiminin gerek-
lilikleri Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.
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(2) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, verdiği teorik ve uygulamalı eğitimlerde uzaktan
eğitim teknolojilerinden yararlanabilir.

(3) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, temel AIM kursunu ve işbaşı eğitimini başarı ile
tamamlayarak AIM lisans sınavına girecek personel için Genel Müdürlükten sınav talebinde
bulunur.

Yeterlilik düzeyinin tespiti ve kayıtların muhafazası
MADDE 13 – (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı AIM personelinin mesleki yeterli-

liklerinin belirlenmesi amacıyla derece sınavına tabi tutulmasından Genel Müdürlüğe karşı so-
rumludur.

(2) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, sınav sonuçlarının kayıt altına alınarak en az beş
yıl süre ile muhafaza edilmesinden Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

Görevden el çektirme yetkisi
MADDE 14 – (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, AIM lisanslı personelinin aşağıda

belirtilen durumlarda hizmete devam etmesine izin vermez:
a) 18 inci maddede belirtilen sağlık koşullarına haiz olunduğunun sağlık kurulu raporu

ile belgelenememesi.
b) Üçüncü ve son hakkı olan derece edinme veya yenileme sınavında başarısız olun-

ması.
c) Görevin ifasına yönelik olarak ihmalkârlık, sorumsuzluk, dikkatsizlik ve/veya mes-

leki kusur sonucu can ve mal emniyetinin ihlal edildiğinin oluşturulacak komisyonca tespit
edilmesi.

ç) Görev disiplinine uyulmaması, lisans ve derece almaktan kaçınılması.
(2) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen durumlarda, ispatlayıcı

belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurarak kişinin sahip olduğu AIM lisansının askıya alınmasını
veya iptal edilmesini talep eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisanslı AIM Personelinin Görev ve Sorumlulukları

AIM personelinin sorumluluğu
MADDE 15 – (1) AIM lisanslı personelin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Geçerli bir AIM lisansına ve 18 inci maddede yer alan sağlık şartlarına uygun sağlık

kurulu raporuna sahip olmak.
b) Lisansında işlenmiş derecelerin verdiği yetkilere uygun şekilde hizmeti yerine ge-

tirmek.
c) Mesleki yeterlilik konusunda kuşku oluşması durumunda, hava seyrüsefer hizmet

sağlayıcısı tarafından kendisine bildirilen usullere uymak.
ç) Sahip olduğu derece veya derecelerin verdiği yetkiyi kullanmak.
d) AIM hizmeti vermesine engel olabilecek her türlü sağlık sorununu AIM ekip sorum-

lusuna bildirmek.
e) AIM hizmetinin ifasına ilişkin yaşanılan ve hava seyrüsefer emniyetine etki eden her

türlü olayı görev rapor formlarına kaydetmek ve üstlerini durumdan haberdar etmek.
(2) AIM personelinin sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda 14 üncü madde

kapsamında gerekli işlemler yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Aranılan Nitelikler ve Sağlık Şartları
Başvuru
MADDE 16 – (1) Stajyer AIM memuru adayı aşağıdaki şartları sağlar:
a) T.C. vatandaşı olmak.
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b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramamış
olmak; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini ak-
lama ile kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

c) Tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile görevini devamlı yapma-
sına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belgelemek.

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, İngilizce YDS’den en az D düzeyinde puan almış olmak
veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye
sahip olmak.

d) Yüksekokulların en az 4 yıllık bölümlerinden veya Fakülte mezunu olmak.
e) En az 70 veya üstü olmak üzere ilan edilecek KPSS taban puanını almış olduğunu

belgelemek.
(2) Bu maddede yer alan şartlara ilaveten başvuru sırasında aranılan nitelikler hizmet

sağlayıcılar tarafından ayrı bir düzenleme ile belirlenir.
(3) DHMİ dışında hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları tarafından alınacak personelde

birinci fıkranın (e) bendi hükmü uygulanmayabilir.
AIM lisansına ilişkin şartlar
MADDE 17 – (1) Stajyer AIM memuru olarak istihdam edilen kişi, temel AIM kursunu

başarıyla tamamlaması ve kurs bitimindeki iş başı eğitimini takiben girilen lisans sınavında
başarılı olması halinde AIM lisansı almaya hak kazanır ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı
personelin istihdamını Asistan AIM Memuru unvanı ile yapar.

(2) AIM personelinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bir lisansa ve 21 inci
maddede belirtilen derece gruplarından birine sahip olması gerekir.

(3) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı tarafından verilen işbaşı eğitimi sürecinde sınav
yapılmaz.

(4) İş başı eğitimi sürecinde yapılan değerlendirme usul ve esasları Genel Müdürlük
tarafından düzenlenir.

Sağlık şartları
MADDE 18 – (1) Lisans başvurusunda bulunanlar, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının

(c) bendinde yer alan şartı belgelendirirler. Stajyer AIM memurunun işe ilk girişte almış olduğu
sağlık kurulu raporu, lisans sınavına girdiği tarihten itibaren en az 6 ay süreyle geçerli olmak
zorundadır.

(2) Sağlık raporlarının geçerliliği ile ilgili olarak hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı ta-
rafından tereddüt oluşması halinde, ilgili şahıs veya hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı Genel
Müdürlük tarafından tayin edilen sağlık kuruluşundan yeni rapor alınmasını teminen Genel
Müdürlüğe başvurur.

(3) Hava Trafik Kontrol Merkezi ve havaalanlarında aktif olarak çalışan lisanslı AIM
personelinin, alınan son rapordaki koşulları taşıyor olması kaydıyla 16 ncı maddenin birinci
fıkrasının (c) bendi ile uyumlu olarak alınan sağlık raporu 3 yılda bir yenilenir.

ALTINCI BÖLÜM
Komisyonlar, Sınavlar ve Dereceler

AIM lisans sınav komisyonu
MADDE 19 – (1) Stajyer AIM memurlarının lisans sınavını yapmak üzere, Genel Mü-

dür onayı ile biri başkan üç veya beş üyeden oluşan lisans sınav komisyonu kurulur. Üç üyeli
sınav komisyonu, Genel Müdürlük temsilcilerinden bir, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcının
belirleyeceği AIM konusunda en az beş yıl deneyimli iki üyeden oluşur. Beş üyeli sınav ko-
misyonu ise Genel Müdürlükten iki, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcının belirleyeceği AIM
konusunda en az beş yıl deneyimli üç üyeden oluşur.
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(2) Genel Müdürlük, sınav komisyonu başkanını Genel Müdürlük temsilcileri arasından
atar.

(3) Sınavlar, Genel Müdürlükte komisyon tarafından yazılı olarak veya elektronik or-
tamda yapılır. Sınavda başarılı olanlar için lisans düzenlenir.

(4) Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır. Komisyon oylamasında çekimser oy kulla-
nılmaz.

Lisans sınavı
MADDE 20 – (1) Lisans sınavının ilkinde başarılı olamayana, aynı yıl içerisinde dörder

ay ara ile iki sınav hakkı daha verilir. Belge ile ispat edilen mücbir haller dışında birbirini takip
eden her üç sınava da girmeyen ya da yapılan üçüncü ve son lisans sınavında da başarılı ola-
mayan kişi lisans sınavına bir daha giremez. Bu durumdaki stajyer AIM memuruna hava sey-
rüsefer hizmet sağlayıcının ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılır.

(2) Lisans sınavı sonuçlarının Genel Müdürlük tarafından açıklanmasını müteakip yedi
iş günü içinde hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıya yazılı olarak itiraz edilebilir. Yapılan itiraz
hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından sınav komisyonuna iletilir. İtiraz 15 iş günü içinde
değerlendirilerek neticesi itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

AIM personelinin sahip olabileceği dereceler
MADDE 21 – (1) AIM personelinin lisansına işlenecek özel şartlar, ayrıcalıklar ve sı-

nırlamalar konusundaki yetkileri belirten dereceler aşağıda belirtilmiştir:
a) AIS/FIC/COM derecesi.
b) AIS/MAP derecesi.
(2) Her bir AIM personelinin lisansında birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen dereceye

sahip olması gerekir.
(3) AIS/MAP hizmetlerinde görev yapan AIM personelinin birinci fıkrada belirtilen her

iki derece grubuna da sahip olması gerekir.
(4) AIS/MAP derecesi için sınava alınacak kişiler için AIS/FIC/COM derece grubuna

son üç yıldır kesintisiz sahip olma şartı aranır.
Derece alabilmek için gerekli şartlar
MADDE 22 – (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından istihdam edilen ve lisans

almış olan ancak bir derecesi bulunmayıp derece sınavına ilk defa girecek olan asistan AIM
memurları, 24 üncü maddeye istinaden sahip olduğu derecesi yenilenecek AIM memurları ve
21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen dereceye haiz iken (b) bendinde be-
lirtilen dereceyi almak üzere sınav müracaatında bulunan AIM memurları için aşağıdaki şartlar
aranır:

a) AIS/FIC/COM ve/veya AIS/MAP derece grubuna sahip bir AIM şefi veya en az 3
yıl deneyimli bir AIM memuru gözetiminde; talep edilen her bir derece grubu için sınava baş-
vuru tarihi itibari ile son altı ay içinde en az 300 saat çalışmış olmak.

b) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı sağlamak.
c) Sağlık kurulu raporunu derece sınavından önce ibraz etmek.
ç) 21 inci maddede belirtilen derece konularından yapılacak sınavlarda en az 70 puan

alarak başarılı olmak.
Eğitim konuları
MADDE 23 – (1) Eğitim konuları, 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar

ile uyumlu olarak Genel Müdürlük tarafından yapılacak düzenleme ile belirlenir ve hava sey-
rüsefer hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanan eğitim el kitabında derecelere ilişkin işbaşı ve
tazeleme eğitim konuları yer alır.
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Derece sınavları, derecelerin geçerlilik süresi ve yenilenmesi
MADDE 24 – (1) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından en az üç üyeden oluşan

AIM derece edinme sınav komisyonu kurulur. Genel Müdürlük, personelini derece yenileme
sınav komisyonuna üye olarak atayabilir.

(2) İlk defa derece alacaklar veya derecesini yenileyecekler için yapılan sınavda, sınav
komisyonu üyeleri en az 10 yıl mesleki deneyime haiz AIM lisanslı kişiler arasından seçilir.

(3) Komisyon üyeliğinde yeterli sayı sağlanamadığında, hava seyrüsefer hizmet sağla-
yıcısı başka bir hizmet sağlayıcından komisyona üye verilmesini veya sınav yapılmasını talep
eder. Üye veya sınav talep edilen hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı, bu talebi karşılamakla
yükümlüdür.

(4) Derecelerin geçerlilik süresi üç yıldır.
(5) 21 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen derece grupları için ayrı ayrı sınav ya-

pılır.
(6) Her bir derece grubu için 1 takvim yılı veya birbirini takip eden 12 ay içinde arala-

rındaki süre dört aydan az olmamak kaydı ile toplam üç sınav yapılır.
(7) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı, derece sınavında başarısız olanlara yönelik

üçüncü ve son sınav hakkı öncesinde bir aylık tazeleme eğitimi verir.
(8) Mücbir sebep dolayısıyla sınava giremediğini belgeleyemeyen kişi, girmediği her

bir sınav için başarısız sayılır. Mücbir sebebi ispatlayan kişilerin derece sınavına girme hakkı
saklı kalır ve sebebin ortadan kalkmasını müteakip iki ay içinde de sınava alınır.

(9) Yapılan üçüncü ve son sınavda da başarısız olan personelin lisansının iptali için
hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı Genel Müdürlüğe başvuruda bulunur. Genel Müdürlük ta-
rafından lisansın iptal edildiği hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıya bildirilir. Bu durumdaki per-
sonel temel AIM kursuna ve sınava bir daha alınmaz ve kendisine lisans verilmez. Hava sey-
rüsefer hizmet sağlayıcısının ilgili mevzuatı çerçevesinde, görevde yükselme mahiyetinde ol-
mayan herhangi bir pozisyonda istihdam edilir.

(10) Derece sınavı sonucuna itiraz edecek kişiler sonuçların açıklanmasını müteakip
yedi iş günü içinde hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısına yazılı olarak başvurur. İtiraz 15 iş
günü içinde sınav komisyonunca değerlendirilir ve neticesi itiraz sahibine yazılı olarak bildi-
rilir.

(11) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından verilen eğitim hizmetleri ve AIM hiz-
metleri ile ilgili geçici görevlendirmeler dışında, kesintisiz olarak en az 360 gün aktif AIM hiz-
metinden uzak kalan AIM personelinin derecesi iptal edilir, tazeleme eğitimine alınır ve son-
rasında derece yenileme sınavına alınır.

(12) Genel Müdürlük bünyesinde ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcının operasyonel
olmayan AIM ile ilgili idari birimlerinde görevli AIM personelinin sahip olduğu dereceler
görev süreleri boyunca geçerli olarak kabul edilir.

Sınav şekli ve değerlendirme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte ön görülen lisans ve derece sınavları yazılı veya

elektronik ortamda yapılır. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan başarılı sayı-
lır.

(2) Lisans veya derece sınavlarında kopya veren veya çeken ile verme veya çekme gi-
rişiminde bulunan kişi veya kişiler sınav salonundan çıkartılır. Durum, sınav komisyonu tara-
fından tutulan bir tutanakla belirlenir. Kopya nedeniyle sınav kâğıdı alınan personel sınavda
başarısız sayılır. İlgililer hakkında Genel Müdürlük tarafından gerekli idari/cezai işlem yapı-
lır.
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Derecelerin iptali
MADDE 26 – (1) AIM personelinin ihmalkârlık, sorumsuzluk, dikkatsizlik veya mes-

leki kusuru sonucu can ve mal emniyetini tehlikeye attığının ve/veya ihlal ettiğinin tespit edil-
mesi halinde Genel Müdürlük ve olası müsebbipleri bu durumdan yazı ile haberdar edilir.

(2) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen durumu araştırmak üzere
üç üyeden oluşan olay inceleme komisyonu kurar. Komisyon yeterlilik sayısının sağlanmaması
durumunda diğer hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısından komisyona üye talep edilir. Talep edi-
len hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, bu talebi karşılamakla yükümlüdür. Komisyonun inceleme
sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(3) Can ve mal emniyetinin tehlikeye atıldığının komisyonca tespit edildiği durumda,
ilgili AIM personelinin kusurunun gerçekleştiği hizmet birimine ait derecesi hava seyrüsefer
hizmet sağlayıcı tarafından düşürülür.

(4) Komisyon inceleme sonucuna göre derecesi düşürülecek personelden, AIS/FIC/COM
ve AIS/MAP derece gruplarından her ikisine birden sahip olanların hizmet kusuruyla ilgili de-
recesi düşer, diğer derecesi ise geçerliliğini korur. Derecesi düşürülen süre içerisinde söz konusu
AIM memuru, düşürülen derecesine ilişkin olarak çalıştığı birimde eğitime tabi tutulur.

(5) Derecesi/dereceleri düşürülen AIM şefi en az bir ay süre ile 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (g) bendinde yer alan görevini yerine getiremez. Derecesi/dereceleri düşürülen AIM
memuru en az bir ay süre ile asistan AIM memuru olarak istihdam edilir. Bu durumdakilerin
sınavları 24 üncü madde hükümlerine göre yapılır.

(6) Yapılan üçüncü ve son derece sınavında başarısız olan AIM personelinin lisans iptal
edilme talebi diğer tüm belgeler ile birlikte hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından Genel
Müdürlüğe bildirilir.

(7) AIS/MAP derecesi düşürülen AIM personelinin müteakip derece sınavları 24 üncü
madde hükümlerine göre yapılır. Yapılan üçüncü ve son sınavda da başarısız olan kişi haiz ol-
duğu, geçerliliğini koruyan AIS/FIC/COM derece grubuna uygun AIM biriminde görevini sür-
dürür. Bu durumda olan kişi AIS/MAP derece sınavına alınmaz.

Tayin, atama ve geçici görevlendirme
MADDE 27 – (1) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen dereceler

için bu Yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerini daimi görev mahallinde doldurmaksızın her-
hangi bir nedenle bir başka havalimanına tayin edilen asistan AIM memuru, alacağı derece/de-
recelerin gerektirdiği çalışma sürelerinin kalan kısmını yeni görev yerinde tamamlar.

(2) 360 günden daha uzun süre çalışmaya ara veren AIM personelinin alacağı derece/de-
recelerin gerektirdiği çalışma süresini en baştan tamamlaması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut AIM personelinin durumu
MADDE 28 – (1) AIS, NOTAM, FIC, RCC, COM ve AIS/MAP ofislerinde meslekle-

rini icra etmekte olan AIM personeline bu Yönetmelikle ön görülen lisans ve 27 nci maddenin
birinci fıkrasında belirtilen son altı ay içinde en az 300 saat çalışmış olmak kaydıyla, görev
yaptıkları AIM birimine uygun derece/dereceler bir defaya mahsus olmak üzere ilave bir koşul
aranmaksızın sınavsız olarak verilir.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek olan lisanslar Yönet-

meliğin yayımı tarihi itibarıyla bir yıl içerisinde verilir.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖRLERİN TASARIMINA İLİŞKİN USUL VE
ESASLARA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2017/18)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asan-
sörlerin tasarım sürecine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya

arzı amaçlanan asansörlerin tasarımını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve

Korunması Hakkında Kanuna,
b) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanuna,
c) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,
ç) 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği

(2014/33/AB)’ne,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden

fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya
sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kal-
dırma tertibatını,

b) Asansör avan projesi: Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek amacıyla
monte edilecek olan asansörün kapasitesi, hızı, kumanda sistemi, boyutları (makina dairesi,
asansör kuyusu, taşıyıcı/kabin ve kapı), tahrik durumu, mukavemet hesapları, çizimler ve kul-
lanım şekli gibi temel özelliklerinin belirtilmesi ve mimari projeye esas teşkil edebilmesi ama-
cıyla elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından
müştereken hazırlanan projeyi,

c) Asansör uygulama projesi: Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet vermek ama-
cıyla monte edilecek olan ve avan projede asgari gereklilikleri belirlenen asansörün tasarım
sonucu imalat ve montaj detay bilgileri, çizim, teknik özellikler ile hesaplamalardan oluşan ve
elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi ve makina mühendisi tarafından müş-
tereken hazırlanan mekanik tesisat projesini,

ç) Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya
arzından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
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d) Asansör yaptırıcısı: Asansörün monte edileceği binada/yapıda inşaat işini kendi adına

yapan veya sözleşme ile devreden yapı sahibini veya bina sorumlusunu,

e) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

f) Bina sorumlusu: Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla dü-

zenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan,

binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi

veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya

ticari/hizmet amaçlı binalarda/yapılarda sorumlu yetkiliyi,

g) Mevcut yapı/bina: Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce yapı kullanma izni alan ya-

pıyı/binayı,

ğ) Periyodik kontrol: Asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadı-

ğına dair yılda bir defa yaptırılacak olan muayeneyi,

h) Piyasaya arz: Asansörün ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında ücretli veya üc-

retsiz olarak kullanımının sağlanmasını,

ı) Ruhsat makamı: Belediyeleri veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki bina-

lar/yapılar için valilikleri veya ilgili mevzuat çerçevesinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin

belgesi verme yetkisine sahip kurum ve kuruluşları,

i) Yetkili mühendis: Asansörlere yönelik olarak proje, montaj, tadilat, bakım, standartlar

ve ilgili mevzuat üzerine mesleki yeterliliği, ulusal imar mevzuatında belirtilen ve ilgili diğer

mevzuat gereklilikleri çerçevesinde belgelendirilen mühendisi,

j) Yönetmelik: 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör

Yönetmeliği (2014/33/AB)’ni,

k) Tescil: Asansörün resmî olarak ilgili idare tarafından kayıt altına alınmasını,

l) Trafik hesabı: Yapının/binanın kullanım amacına göre tasarlanacak olan asansör sayısı

ile birlikte, her bir asansörün beyan hızının, beyan yükünün ve kumanda türünün belirlenmesi

için yapılan işlemi,

ifade eder.

Trafik hesabı

MADDE 5 – (1) Asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusunca, yapının/binanın özelliği-

ne, kullanım amacına ve şartlarına uygun olacak şekilde trafik hesabı yaptırılır.

(2) Trafik hesabı ile yapıdaki/binadaki asansör sayısı belirlenir.

(3) Trafik hesabı yetkili mühendis tarafından yapılır.

(4) Trafik hesabı için asansörün bekleme süresi, seyir mesafesi ve seyir süresi ile

katta/durakta bekleyecek olan insan sayısı gibi bilgiler, asansör yaptırıcısı veya bina sorumlu-

sunca yetkili mühendise sunulur.

(5) Yapılan trafik hesabında elde edilen bilgilerin tamamının avan projede yer alması

asansör monte eden tarafından sağlanır.

(6) İlk kez tasarlanan kamu yapılarına/binalarına yönelik yapılacak olan resmî alımlar-

dan önce, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından trafik hesabı yetkili mühendise yaptırılır

ve asansör sayısı belirlenir.

(7) Mevcut yapıda/binada Yönetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör

için trafik hesabı yapılmaz.
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Sözleşme

MADDE 6 – (1) Trafik hesabı yaptırıldıktan sonra Yönetmelik kapsamında piyasaya

arzı amaçlanan asansör için asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile asansör monte eden

arasında proje ve montaj sözleşmesi yapılır.

(2) Asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile asansör monte eden arasında yapılacak

olan sözleşme, konu ile ilgili olacak iş ve işlemlerin kimler tarafından yapılacağına ve/veya

yaptırılacağına dair bütün detayları içerir. Ayrıca söz konusu sözleşmede bahse konu iş ve iş-

lemler için esas alınan ilgili mevzuat ve uyumlaştırılmış standart/standartlar belirtilir.

Asansör avan projesi

MADDE 7 – (1) Avan proje, yapılan trafik hesabı neticesinde belirlenen asansör sayı-

sına göre, her bir asansör için asansör yaptırıcısı veya bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan

asansör monte eden tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. İlgili mevzuat ve uyumlaştırılmış

standart/standartlar avan projede belirtilir.

(2) Avan proje ulusal imar mevzuatında belirtilen ve konu ile ilgili olan meslek disip-

linleri içerisinde yer alan yetkili mühendislerce müştereken hazırlanır. Avan projede aşağıdaki

bilgiler yer alır:

a) Asansör yaptırıcısına veya bina sorumlusuna ait bilgiler, projeyi hazırlayan yetkili

mühendislere ait bilgiler, binanın/yapının bağlı bulunduğu ruhsat makamına ait bilgiler,

b) Yapı/bina trafik hesabına göre asansör sayısı, tahrik türü, kumanda sistemi, durak

adedi, seyir mesafesi, beyan hızı, beyan yükü, taşıyıcı/kabin boyutları, makina/makara daire-

sinin yeri ve boyutları, makina motor gücü, binaya/yapıya gelen yük hesabı, topraklama ve

kablo kesit hesapları, gerilim düşümü hesabı, yapı/bina ana dağıtım tablosundan ayrı kolon

hattı ve aydınlatma linyeleri, aydınlatma lümen hesapları ve uygulanacaksa kuyu basınçlan-

dırma hesabı,

c) Asansör kuyusu yatay ve düşey kesitleri, makina/makara dairesi yatay ve düşey ke-

sitleri ile makina/makara dairesi yerleşim planı ve varsa diğer detay özellikler.

(3) Avan projede, bu projeyi hazırlayan yetkili mühendislerin adı ve soyadı, yetki bel-

gesi kayıt numaraları, sicil numaraları ve ıslak imzaları yer alır.

(4) Avan proje, asansör monte eden tarafından bina yaptırıcısına veya bina yaptırıcısı

adına hareket eden yapı/bina tasarımcısı mimara, mimari proje hazırlanmadan önce sunulur.

(5) Yapı/bina tasarımcısı mimar kendisine sunulan avan projede/projelerinde belirtilen

gereklilikleri, yapacağı yapı/bina tasarımında dikkate alır.

(6) Kamu yapılarının/binalarının dışında avan proje ruhsat makamı tarafından onay-

lanmaz.

(7) Mevcut yapıda/binada Yönetmelik kapsamında piyasaya arzı amaçlanan asansör

için avan proje hazırlanmaz.

Asansör uygulama projesi

MADDE 8 – (1) Yapı/bina tasarımının ruhsat makamı tarafından onayı ile birlikte asan-

sör uygulama projesi bina yaptırıcısı ile sözleşme imzalamış olan asansör monte eden tarafından

hazırlanır veya hazırlatılır.
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(2) Asansör uygulama projesinin hazırlanmasında avan projede belirtilen gereklilikler

esas alınır. Ancak yapı/bina tasarımından kaynaklanan zorunlu hukuki kısıtlamalara ilişkin de-

ğişikliklere dair bilgilerin asansör uygulama projesinde belirtilmesi asansör monte eden tara-

fından sağlanır.

(3) Asansör uygulama projesi, ulusal imar mevzuatında belirtilen ve konu ile ilgili olan

meslek disiplinleri içerisinde yer alan yetkili mühendislerce müştereken hazırlanır.

(4) Asansör uygulama projesinde, bu projeyi hazırlayan yetkili mühendislerin adı ve

soyadı, yetki belgesi kayıt numaraları, sicil numaraları ve ıslak imzaları yer alır.

(5) Asansör uygulama projesi, kontrol ve onay işlemleri için montaj öncesi asansör

monte eden tarafından ruhsat makamına sunulur. Ulusal imar mevzuatı gereği kamu yapıların-

da/binalarında avan proje onaylandıktan sonra asansör uygulama projesinin ruhsat makamınca

onayı aranmaz.

(6) Ruhsat makamı tarafından kontrol edilerek onaylanan asansör uygulama projesine

uygun montaj ve imalat asansör monte eden tarafından yerine getirilir.

Proje hazırlama esasları

MADDE 9 – (1) Avan ve/veya asansör uygulama projelerini hazırlayacak olan yetkili

mühendisler, Yönetmelikte yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri ile bu gerekleri destek-

leyen ilgili uyumlaştırılmış standart gerekliliklerini ve diğer ulusal mevzuat gerekliliklerini

esas alır.

İdari yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerinin asansör monte eden tarafından

ihlal edilmesi durumunda, 4703 sayılı Kanuna göre idari yaptırım uygular.

(2) Bakanlık, bu Tebliğ hükümlerinin asansör yaptırıcısı ve/veya yapı/bina tasarımcısı

mimar tarafından ihlal edilmesi durumunda, 1705 sayılı Kanuna göre idari yaptırım uygular.

Uyumlaştırılmış standart geçişi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Asansör monte eden ile asansör yaptırıcısı arasında yapılan

sözleşme neticesinde TS EN 81-1 +A3 veya TS EN 81-2 +A3 standartlarında yer alan yapım

ve montaj için güvenlik gerekliliklerine göre hazırlanan ve 1/9/2017 tarihine kadar ilgili ruhsat

makamı tarafından onaylanan asansör avan veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde

1/9/2017 tarihi itibarıyla piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik kontrolünde ve tescilinde,

TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standart gereklilikleri aranmaz.

(2) İlgili ruhsat makamı tarafından 1/9/2017 tarihinden sonra onaylanan asansör avan

veya uygulama projelerine uygun olacak şekilde piyasaya arz edilen asansörlerin periyodik

kontrolünde ve tescilinde, TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarında yer alan yapım ve

montaj için güvenlik gereklilikleri aranır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7367 Karar Tarihi: 08/06/2017

Kurul Başkanlığının 07.06.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.06.2017

tarih ve 20008792-101.01.05[42]-E.11690 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile

geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde, T. Garanti Bankası A.Ş.’ye, yurt içi ve yurt dışı iştirakleri

ile bağlı ortaklıkları, ana ortağı ve üçüncü kişiler tarafından kurulan/kurulacak yatırım fonlarına

operasyonel ve idari fon hizmetleri alanında destek/danışmanlık faaliyeti sunması konusunda

izin verilmesine 

karar verilmiştir.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7370 Karar Tarihi: 08/06/2017

Kurul Başkanlığının 07.06.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.06.2017

tarih ve 12509071-113-E.11667 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Buradaöde Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutaba-

kat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü

maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu

olarak faaliyette bulunma izni verilmesine, 

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî

Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2011/701 

KARAR NO : 2012/775 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : ASUDA ALIYEVA, Meherrem ve Rahile kızı, 25/01/1988 

ġERUR doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. ġERUR 

NAHÇIVAN AZERBAYCAN adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 25/07/2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 11/12/2012 

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

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 11/12/2012 tarih, 2011/535 Esas ve 2012/699 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 

verilmiĢ olup, sanık ASUDA ALIYEVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 

28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 

 4524 

————— 

ESAS NO : 2011/637 

KARAR NO : 2012/722 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : RASIM MAMMADOV, Xelil ve Haver oğlu, 10/01/1974 

NAHÇIVAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

NAHÇIVAN AZERBAYCAN adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 12/07/2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 11/12/2012 

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

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 11/12/2012 tarih, 2011/534 Esas ve 2012/691 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 

verilmiĢ olup, sanık RASIM MAMMADOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı 

Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 

 4525 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/867 

KARAR NO : 2012/862 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : NIYAMEDDĠN AGHAOGHLU, Seyfeddin ve Elnaz oğlu, 

07/12/1991 ġERUR doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

ġERUR NAHÇIVAN AZERBAYCAN adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 13/02/2012 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 11/12/2012 

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

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 11/12/2012 tarih, 2012/157 Esas ve 2012/703 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 

verilmiĢ olup, sanık NIYAMEDDĠN AGHAOGHLU bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 

Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 

15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 

 4528 

————— 

ESAS NO : 2012/863 

KARAR NO : 2012/855 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : AYPARA SADIGOVA, Hidayet ve Firuze kızı, 15/12/1982 

ġERUR doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. ġERUR 

NAHÇIVAN AZERBAYCAN adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 01/11/2010 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 07/12/2012 

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

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 07/12/2012 tarih, 2012/179 Esas ve 2012/678 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 

verilmiĢ olup, sanık AYPARA SADIGOVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı 

Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 

 4529 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÖN YETERLĠLĠK ĠLANI 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Koordinatörlüğünden:  

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 

19. maddesi gereğince ―Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü‖ ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/294322 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan 

YerleĢkesi Ek Hizmet Binası A GiriĢi 1. Kat BeĢevler/ 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 212 56 56-3142 - 2150478 

c) web adresi : www.ankara.edu.tr 

2 - Ön yeterlilik konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 1adet Entegre Ameliyathane Sistemi, 1adet 

Robotik Cerrahi Sistemi için Ameliyat Masası, 2 adet 

Entegre Ameliyathane ve Robotik Cerrahi Sistemi 

Ameliyat Lambası,1 adet Dikey Tip TaĢıyıcı Tavan 

Destek Ünitesi, 2 adet Yatay Tip Tavan Destek Ünitesi 

b) Malın teslim edilme/iĢin  

    yapılma yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġbn-i Sina Hastanesi 

Ameliyathanesi 

c) ĠĢin süresi : 08.09.2017 tarihine kadar teslim edilecektir. 

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin  

a) Yapılacağı yer tarih ve saat : Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 04.07.2017  

saat 14.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b) Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

ç) Ġlanın 4.3‘üncü maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği 4734 sayılı Kanunun 

3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iĢ ortaklığı beyannamesi, 

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.1. Ön yeterliğe iĢ ortaklığı olarak baĢvuruda bulunulması halinde, ĠĢ ortaklığının her 

bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

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

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

4.3.1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler 

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

b) Aday yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütöründen alınması gerekmektedir) 

c) Aday Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2. Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler 

4.3.2.1. Entegre ameliyathane sistemine kurulacak monitörlerin CE belgeleri 

4.3.2.2. Entegrasyon sistemi ile tam uyumlu ameliyat masasının X4 güvenlik taĢıma 

belgesi (EN60601) 

4.3.2.3. Ameliyat lambasının CE belgesi 

4.3.2.4. Ameliyat lambasının IEC 60601 standardına uygun olduğuna dair belge 

4.3.2.5. Ameliyat lambasının ISO 13485 kriterlerini sağladığına dair belge 

4.3.2.6. Tavan destek ünitesini imal eden firmanın ISO 13485:2003 belgesi 

4.3.2.7. Tavan destek ünitesinin EN 60601-1 (3.Baskı), EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 

ISO 11197 ve EN ISO 5359 standartlarına uygun olarak imal edilmiĢ olduğuna dair belge. 

4.3.2.8. Tavan destek ünitesinin CE belgesi 
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4.3.2.9. Tavan destek ünitesinin ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikası 

4.3.2.10. Tavan destek ünitesinin ISO 13485 kalite yönetim sistemi sertifikası 

4.3.2.11. Tavan destek ünitesinin oksijen, vakum ve medikal hava soketlerinin DIN 13260 

standardında valflere sahip olduğuna dair belge 

4.3.2.12. Tavan destek ünitesinin oksijen, vakum ve medikal hava soketlerinin EN ISO 

9170-1 standardında renk kodları ile ayrıldığına dair belge 

4.3.2.13. Pendant üzerindeki medikal gaz ve vakum prizlerinin ISO 9001 standart uygun 

olduğuna dair belge. 

4.3.2.14. Tavan destek ünitesinin yüksek ve düĢük voltaj prizlerinin tip E standardında 

olduğuna dair belge. 

4.3.2.15. Gaz prizlerinin BS 5682 veya DIN standartlarında olduğuna dair belge. 

4.3.2.16. Ġsteklinin T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘ na kayıtlı olduğuna dair 

belge 

4.3.2.17. Ġstekliler teklif ettikleri tıbbi cihazların T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi 

Bankası‘nda (TĠTUBB)‘da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir. 

4.3.2.18. Teklif veren firma tıbbi cihaz satıĢ reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında 

satıĢ merkezi yetki belgesini teklif dosyasında sunacaktır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları 

Teklif edilen malların teknik Ģartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla 

4.3.3.1. Teknik Ģartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevaplar 

4.3.3.2. Teknik Ģartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı 

doküman, katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik Ģartnameye cevaplar ile 

birebir uyumlu olacaktır.) 

4.3.3.3. Marka ve model beyanı verilecektir. 

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. 

6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik baĢvurusu, 04.07.2017 saat 14.00‘e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü‘ne elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

9 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5432/1-1 
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MUHTELĠF ĠġLER ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALE KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ YERĠ VE MĠKTARI 

Antalya BüyükĢehir Belediyesinin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan, Ġlimiz, 

MuratpaĢa Ġlçesi Bahçelievler Mahallesi 3701 ada 2, 3699 ada 4, 3700 ada 1, 563 ada 3, 

Konyaaltı Beach Park bulunan dolgu alanı ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

alanlarda hazırlanan avan ve/veya konsept projeler kapsamında yer alan ünitelerin/yapıların bir 

bütün halinde, çevre düzenlemesi de dahil olmak üzere hazırlanan idari ve teknik Ģartname 

hükümleri doğrultusunda yapımı/inĢası, 29 yıl süre iĢletilmesi ve süre sonunda bedelsiz olarak 

Antalya BüyükĢehir Belediyesine devredilmesi iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

2 - ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

Artırıma esas yıllık iĢletme bedeli 4.469.220,00 TL + KDV‘dir. 

3 - ĠġĠN SÜRESĠ 

ĠĢletme hakkı sözleĢmesinin imza tarihinden itibaren yapım süresi dahil 29 yıldır. 

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT 

Geçici Teminat tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 42.975.767,00 TL ile artırıma esas 

ilk yıl tahmini iĢletme hakkı bedelinin toplamı olan 47.444.987,00 TL‘nin yüzde üçü 

1.423.350,00 TL‘dir. 

5 - ĠHALE YERĠ, TARĠHĠ SAATĠ VE USULÜ 

Ġhale Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan 

Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 06.07.2017 PerĢembe 

günü saat 14:00‘de yapılacaktır. Ġhalede 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35/a maddesi 

uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

6 - ĠSTEKLĠLERDEN ARANILAN BELGELER 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Yasal yerleĢim sahibi olduklarını gösterir belge, 

b) Tebligat için Türkiye‘de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi beyanı, 

c) Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti) 

ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 

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

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
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e) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dıĢındaki teminatların Antalya BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire 

BaĢkanlığı‘na yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, idari Ģartname ekinde yer alan iĢ ortaklığı 

beyannamesi, 

ğ) Ġdari Ģartname ekinde yer alan teklif mektubu, 

h) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi‘nden alınan yazı aslı, 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu‘ndan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu‘nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslı, 

i) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge, 

j) ĠĢin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt 

YÜKLENĠCĠ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname, 

k) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da 

serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 

tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge. 

Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

Toplam tahmini yatırım maliyet bedeli olan 42.975.767,00 TL‘nin % 10'undan az 

olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka 

referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, 

mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 

suretiyle de sağlanabilir. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık 

oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer belgeleri 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son yedi yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

ĠĢ hacmini gösteren belgeler 
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Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Ġsteklinin veya isteklinin iĢ ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız 

denetim firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiĢ 

iĢtirakleri ile birlikte oluĢturduğu konsolide mali tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren 

gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

ĠĢbu maddenin (a) bendinde belirtilen cironun tahmini yatırım maliyet bedelinin 

%25'inden, taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması 

gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli 

yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

ĠĢ deneyim belgeleri 

Son on beĢ yıl içinde bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleĢme kapsamında taahhüt 

edilen ve teklif edilen bedelin % 70‘inden az olmamak üzere iĢ deneyim belgesi sunulması 

gerekir. 

Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler  

Bu ihalede benzer iĢ olarak; günübirlik tesis veya spor amaçlı turistik tesis veya eğlence 

merkezi veya rekreasyon veya turizm kompleksi veya Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde 

değerlendirilecek Benzer ĠĢler Tebliğinde yer alan B/II grubu iĢler yapmıĢ olunması kabul 

edilecektir.  

Ġhale, idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ: 

Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç 06.07.2017 PerĢembe günü saat 14:00‘e kadar 

sıra numaralı alındılar karĢılığında Antalya BüyükĢehir Belediyesi Encümen BaĢkanlığına 

(Antalya BüyükĢehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. 

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

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

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon baĢkanlığına 

ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulamayacak olan tekliflerin alınıĢ saati 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon BaĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

8 - ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI:  

Ġhale dokümanı Antalya BüyükĢehir Belediyesi, Emlak ve Ġstimlâk Dairesi 

BaĢkanlığından (Emlak ġube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel 

karĢılığında temin edilebilir.  

Ġlan olunur. 5365/1-1 
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NĠġASTA ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 70.000 kg NiĢasta alımı kapalı zarf ile teklif 

alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 22.06.2017 PerĢembe günü saat 10.30‘da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 22.06.2017 PerĢembe günü saat 10.30‘a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: (0 312) 397 33 65-66   Faks: (0 312) 397 33 71-74 

 5442/1-1 

—— • —— 

RAY KAYNAĞI YAPILMASI HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/280715 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya 

Mah. GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı : 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında sayding ve 

istasyon yollarında kullanılmak üzere 4185 adet makinalı alın kaynağı ile tamir ve bakım 

amacıyla 400 adet alüminotermit ray kaynağı yapılması hizmet alım iĢidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığı-AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 06/07/2017 günü saat 14.30‘a 

kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5340/1-1 
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KABLOLU VE KABLOSUZ AĞ SĠSTEMLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

BaĢkanlığı Satınalma Koordinatörlüğü ihtiyacı Kablolu ve Kablosuz Ağ Sistemleri 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, 28/06/2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘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 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. 

 5439/1-1 



14 Haziran 2017 – Sayı : 30096 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 

DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR, DOCKĠNG ĠSTASYONU VE ÇEVRE BĠRĠMLERĠ 

VE TÜMLEġĠK BĠLGĠSAYAR (ALL IN ONE) VE ÇEVRE BĠRĠMLERĠ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi 

BaĢkanlığı ihtiyacı Dizüstü Bilgisayar, ―Docking Ġstasyonu ve Çevre Birimleri‖, ―TümleĢik 

Bilgisayar (All In One) Ve Çevre Birimleri‖ teknik Ģartnamesine markalarından birine uygun 

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

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

ĠHALE ġartname Bedeli 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar Ġçin 130,00.-TL 

1. KISIM Dizüstü Bilgisayar, Docking Ġstasyonu ve Çevre Birimleri 100,00.-TL 

2. KISIM TümleĢik Bilgisayar (All In One) ve Çevre Birimleri  130,00.-TL 

 

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 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, 23.06.2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘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 

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 verilebileceği gibi, her kısım için ayrı 

olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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. 

 5440/1-1 
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E.H. YÜKLEYĠCĠ YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

ĠĢin adı: E.H. Yükleyici yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/284162 

Dosya No : 1727047 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : BÜLENT ECEVĠT CADDESĠ NO: 125 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 : E.H. Yükleyici yedekleri: 2 kalem 

b) Teslim yeri : TTK. Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal ve Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarıdır. / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasına müteakip 60 takvim günü 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 05.07.2017 - 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1- Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

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

f) ġartnamede belirlenen 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) ġartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

i) 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 30,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05/07/2017 ÇARġAMBA 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 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. 5422/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Pursaklar Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve 036 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 gün ve 995 sayılı kararı ile onaylanan 
"Pursaklar 95222 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 
3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. 
maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 5420/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle Belediye Encümeninin 13.04.2017 tarih 443/1073 sayılı kararı, Ankara 
BüyükĢehir Belediye Encümeninin 18.05.2017 tarih 1034/2329 sayılı kararı ile onaylanan 
84357/2 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 
 ADA/PARSEL MEVKĠĠ 
 64763/1 MEHMET AKĠF ERSOY 
 5435/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 

Yenimahalle Ġlçesi YeĢilevler ve Kaletepe Mahalleleri 60425/3, 60455/1, 60455/2, 
60455/3, 60455/4, 60456/1, 60456/2, 60456/3, 60456/4, 60456/6, 60456/7, 60456/8, 60456/9, 
60457/1, 60457/2, 60457/3, 60457/4, 60457/5, 60457/6, 60457/7, 60457/8, 60457/9, 60458/1, 
60458/2, 60458/3, 60483/1, 60484/1, 60484/2, 60484/3, 60487/1, 60487/2, 60613/1 no‘lu ada 
parselleri kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 11.05.2017 tarih ve 562/1280 sayılı 
kararı ve Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 01.06.2017 tarih ve 1175/2591 sayılı 
kararıyla onaylanan 84220/35 no‗lu Parselasyon Planı. Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 5434/1-1 
—— • —— 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değiĢik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıĢtırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru 
süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür 

BaĢvurular Personel Daire BaĢkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılacak baĢvurular ve 
eksik belge ile yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların 
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. 

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar baĢvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek 
olup, bu adayların baĢvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya 
reddedilecektir 

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup 
bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek baĢvuru formu ekinde bir 
adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, özgeçmiĢ, bilimsel çalıĢma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; doçentlik 
belgesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır. 

 

BĠRĠM UNVAN K/D ADET NĠTELĠĞĠ 

TIP FAKÜLTESĠ 

Göz Hastalıkları DOÇENT 1  1  
Vitreoretinal cerrahi konusunda deneyimli olup, 
oftalmoloji alanında uluslararası sertifikaları 
olmak 

 5436/1-1 
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TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, ―2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‖, ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri, ―TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterleri‖ ve ―Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik‖ hükümlerini yerine getirmiĢ olmak 

kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim 

üyesi alınacaktır.  

Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların:  

Anabilim Dalını belirtir bir dilekçenin ekinde; nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim 

durumlarını gösterir belgelerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil belgelerini, özgeçmiĢlerini 

(yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren), referans verebilecekleri üç kiĢinin isimleri ve 

iletiĢim bilgilerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını içeren niyet mektuplarını, mevcut 

ise; aday tarafından verilmiĢ olan derslerin değerlendirmelerini iletmeleri gerekmektedir.  

BaĢvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. BaĢvurular TED Üniversitesi 

(TEDÜ) Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne Ģahsen/posta aracılığı ile/e-posta ile yapılabilir.  

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Kadro 

adetleri, baĢvuru koĢulları ve baĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler 

http://www.tedu.edu.tr/internet adresinden öğrenilebilecektir. 

Duyurulur. 
 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim Bölümü, 

Sınıf Eğitimi Anabilim 

Dalı, Sınıf Öğretmenliği 

Programı 

Doçent 1 

Adayların;  

- Sınıf Öğretmenliği/Fen Eğitimi Alanı‘nda 

doktora derecesine sahip olmaları 

gerekmektedir. 

- Fen Eğitimi Alanı‘nda lisans ve lisansüstü 

dersleri verebilecek, disiplinlerarası 

alanlarda uygulamalı ve / veya teorik 

araĢtırmalar yapabilecek yetkinlikte olmaları 

beklenmektedir. 

 5443/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıĢtırılmak üzere 

Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili 

mevzuatlardaki Ģartları taĢımaları gerekmektedir. 

1 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmiĢleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalıĢma 

ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir. 

NOT: 

1 - Müracaat edecek adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında 

ve Personel Daire BaĢkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama 

Asgari KoĢullarının Sağlandığına ĠliĢkin Bildirim ve Değerlendirme Formu ve Öğretim Üyesi 

Kadro BaĢvuru Formunu (bilgisayar ortamında) 1‘er adet doldurarak baĢvuruda dilekçe ekinde 

ÖzgeçmiĢ ve Yayın listesini ayrıca onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir. 

2 - Müracaat edecek adayların ―Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 

Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi‖nde belirlenen koĢulları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi 

(KAVSĠS)/Yönergeler kısmından ulaĢılabilinir. Ayrıca baĢvuracak adayların Üniversitemiz 

Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama 

listelerini oluĢturarak ve imzalayarak (1‘er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. 

MÜRACAAT YERĠ: Üniversitemiz Rektörlüğüne Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir. 

Bir kiĢi birden fazla kadroya müracaat edemez. 

MÜRACAAT TARĠHĠ: Ġlanın Resmi Gazete‘de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

posta ile yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

BĠRĠMĠ 

BÖLÜM / ANABĠLĠM 

DALI DOÇENT AÇIKLAMA 

Turizm Fakültesi Turizm ĠĢletmeciliği 1  

Veteriner Fakültesi Patoloji 1  

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 
Restoratif DiĢ Tedavisi 1 

 

DiĢ Hekimliği 

Fakültesi 
Endodonti 1 

 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Genel Biyoloji 1 
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BĠRĠMĠ 

BÖLÜM / ANABĠLĠM 

DALI DOÇENT AÇIKLAMA 

Mühendislik 

Fakültesi 
Gıda Teknolojisi 1 

 

Mühendislik 

Fakültesi 
Kartografya 1 

 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Programı ve 

Öğretim 
1 

Öğretmen YetiĢtirme ve 

Öğretmen nitelikleri ile 

ilgili çalıĢmaları olmak. 

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 1  

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 1 
Lameller Kornea nakli 

konusunda tecrübeli olmak. 

Tıp Fakültesi 
Kulak, Burun ve Boğaz 

Hst. 
1 

 

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 1 PDÖ eğitimi almıĢ olmak. 

Tıp Fakültesi 
Plastik, Rekonst. ve 

Estetik Cer. 
2 

 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya 1 

Tıbbi Biyokimya uzmanı 

olmak ve PDÖ eğitimi 

almıĢ olmak. 

Ziraat Fakültesi Bitkisel Biyoteknoloji 1  

Ziraat Fakültesi 
Tarımsal Yap.ve 

Sulama. 
1 

 

Ziraat Fakültesi Hayvan YetiĢtirme 1  

Ġktisadi ve Ġdari Bil. 

Fak. 

Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 
1 

Endüstriyel pazarlarda 

marka değeri ve dağıtım 

kanalları konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

Ġktisadi ve Ġdari Bil. 

Fak. 

Muhasebe ve 

Finansman 
1 

Denetimde hileli finansal 

raporlama konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

Ali Fuad BaĢgil 

Hukuk Fak. 
Mali Hukuk 1 

Gayrimenkul ve finans 

vergilemesi alanında 

çalıĢmıĢ olmak. 

 5419/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/49741 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
BAġBAKANLIK 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut 

Ġdaresi BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Ankara-Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent-

Çankaya/ANKARA 
Tel-Faks (312) 565 20 00 - (312) 266 77 48 

Posta Kodu 06800 E-Mail mozcelik@toki.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Ahkut ĠnĢaat Ticaret Anonim ġirketi   Ali Osman KUTANOĞLU 

Adresi 
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 26/18 

Balgat Çankaya/ANKARA 

ArdeĢen Manganez Köyü ArdeĢen/ 

RĠZE 

T.C. Kimlik No.  15518262482 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Hitit VD 010 049 43 11  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
319998  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

2 

(iki) 

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. 

 5438/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/37087 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
BAġBAKANLIK 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut 

Ġdaresi BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Ankara-Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent-

Çankaya/ANKARA 
Tel-Faks (312) 266 77 21 - (312) 266 77 19 

Posta Kodu 06800 E-Mail mozcelik@toki.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Ahkut ĠnĢaat Ticaret Anonim ġirketi Ali Osman KUTANOĞLU 

Adresi 
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 26/18 

Balgat Çankaya/ANKARA 

ArdeĢen Manganez Köyü ArdeĢen/ 

RĠZE 

T.C. Kimlik No.  15518262482 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Hitit VD 010 049 43 11  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
319998  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

2 

(iki) 

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. 

 5437/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Harran Üniversitesi Rektörlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Harran Üniversitesi Rektörlüğü Ġl/Ġlçe ġanlıurfa/Haliliye 

Adresi 
YeniĢehir Kampüsü/Ġdari ve Mali 

ĠĢler Daire BaĢkanlığı 
Tel-Faks 0 414 318 3024 - 0 414 314 3195 

Posta Kodu 63100 E-Mail hruimi@harran.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Murat AYDIN  

Adresi 
Merkez Mah. 5038. Sok. Onur Sitesi B 

Blok No: 1 Karaköprü/ġANLIURFA 
 

T.C. Kimlik No. 31121380740  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1140095922  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kaydı Yok  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Kaydı Yok  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) 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. 

 5446/1/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Harran Üniversitesi Rektörlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Harran Üniversitesi Rektörlüğü Ġl/Ġlçe ġanlıurfa/Haliliye 

Adresi 
YeniĢehir Kampüsü/Ġdari ve Mali 

ĠĢler Daire BaĢkanlığı 
Tel-Faks 0 414 318 3024 - 0 414 314 3195 

Posta Kodu 63100 E-Mail hruimi@harran.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
BEYTAT GIDA ĠNġ. TUR. SAN. ve 

TĠC. LTD. ġTĠ. 
 

Adresi 
ĠVEDĠK OSB AĞAÇ ĠġLERĠ 1377 

SOK. NO: 17 Yenimahalle/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1680536238  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
415115  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) 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. 

 5446/2/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Harran Üniversitesi Rektörlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Harran Üniversitesi Rektörlüğü Ġl/Ġlçe ġanlıurfa/Haliliye 

Adresi 
YeniĢehir Kampüsü/Ġdari ve Mali 

ĠĢler Daire BaĢkanlığı 
Tel-Faks 0 414 318 3024 - 0 414 314 3195 

Posta Kodu 63100 E-Mail hruimi@harran.edu.tr 

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

Adı/Unvanı ABDULVAHAP TEKÇAKMAK  

Adresi 
YAKUBĠYE MAH. 2851. SOK. NO: 2/7 

Eyyübiye/ġANLIURFA 
 

T.C. Kimlik No. 41357038674  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8330171801  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) 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. 

 5446/3/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

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. 

 5458/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
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. 

 5441/1-1 
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Pamukkale Üniversitesinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/161746 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEKÖĞRETĠM 

KURUMLARI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin DiĢ Hekimliği Fakültesi  

Adı DiĢ Hekimliği Fakültesi Ġl/Ġlçe  

Adresi 

Çamlaraltı Mahallesi Üniversite 

Caddesi 11  20070 Kınıklı-Kampüs 

Pamukkale / Denizli 

Tel-Faks 
0 258 296 42 00 

0 258 296 17 63 

Posta Kodu 20070 E-Mail disfak@pau.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Süleyman ÜNLÜ  

(Ünlü Ege DiĢ Deposu) 
 

Adresi 
Doktorlar Cad. Çakan ĠĢ Hanı No: 16 

Kat: 1 Denizli Merkez/Denizli 
 

T.C. Kimlik No. 32245346414  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9150005565  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Denizli Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 82330  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

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. 

 5448/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/136266 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ. 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı MuĢ ġeker Fabrikası Ġl/Ġlçe MUġ 

Adresi Bitlis Yolu Üzeri 8.km Merkez/MUġ Tel-Faks 0 436 215 12 80-0 436 215 13 30 

Posta Kodu 49100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Öz Avrasya Güvenlik Koruma ve 

Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. ġti. 
Adem ARSLAN 

Adresi 

Adnan Menderes 95. Sok. Gözde 

Konak 3/B Blok No: 22 

Palandöken/ERZURUM 

Adnan Menderes 95. Sok. Gözde 

Konak 3/B Blok No: 22 

Palandöken/ERZURUM 

T.C. Kimlik No.  31291521172 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
662 074 4937  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzurum Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 13445  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) 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. 

 5457/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

VAN KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 11/5/2017 - 219 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 11/5/2017 - 4346 ANKARA 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381sayılı 

yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan 

TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) bağlamında koordinatlandırılması istemi 

üzerine Ankara Ġli, AyaĢ Ġlçesi, Ferahfakı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yer alan tescilli 

Hisartepe Höyüğünün sit sınırlarının sayısallaĢtırılmasına iliĢkin Ankara I Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 02/05/2017 gün ve 

2189 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ankara Ġli, AyaĢ Ġlçesi, Ferahfakı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Gayrimenkul 

Eski Eserler ve Anıtlar Kurulunun 11/12/1981 gün ve A-3258 sayılı kararıyla I.Derece Arkeolojik 

Sit olarak tescil edilen, koruma alanının eteklerinden 50m. uzakta saptanmasına karar verilen 

Hisartepe Höyüğünün üzerine oturduğu sırtın ve çevresinin topoğrafik özellikleri de dikkate 

alınarak Ankara I Numaralı kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarınca hazırlanan 

kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan koordinatları belirtilerek 

gösterilen I.-III.Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna; 

Höyük üzerinde ne zaman dikildiği tespit edilemeyen bir bayrak direği bulunduğu uzman 

raporunda belirtildiğinden bahse konu yerin 2863 Sayılı Yasa kapsamında olması nedeniyle 

burada yapılmak istenilen her türlü uygulama için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğinin 

ilgililere hatırlatılmasına, bayrak direğinin kaldırılmasına gerek olmadığına; 

Hisartepe Höyüğü için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almıĢ olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı Ġlke Kararının 

I.-III. maddelerinin GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma KoĢulları olarak belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 11/5/2017 - 219 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 11/5/2017 - 4348 ANKARA 

Ankara Ġli, AyaĢ Ġlçesi, Tekke Mahallesi sınırları içerisinde yer alan I. Derece Arkeolojik 

Sit olarak tescilli Çayağzı Höyüğe iliĢkin olarak Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 02/05/2017 gün ve 2188 sayılı rapor 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ankara Ġli, AyaĢ Ġlçesi, Tekke Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çayağzı Höyüğün 

Kurulumuzun 26/01/1990 gün ve 1040 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil 

edildiği, TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) Projesi kapsamında Ankara I Numaralı 

Kültür Varlıklarını koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca, tescil kararı eki krokide 

belirlenen sit sınırlarının 1/5000 ölçekli harita üzerine koordinatlı olarak iĢlenerek Kurulumuzun 

onayına sunulduğu 26/09/2014 gün ve 1779 sayılı kararımızla da koordinatlı sit sınırlarının 

onaylandığının anlaĢıldığına; 

TUES Projesi kapsamında daha önce yapılan koordinatlandırma çalıĢmalarının kontrol 

edilmesi ve online envanter sistemine veri giriĢi yapılması çalıĢmaları sırasında Çayağzı Höyüğün 

tescil krokisinde belirtilen koordinatlar ile ölçüm koordinatları arasında kaba hata olduğunun 

Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit 

edildiği, söz konusu hata düzeltilerek Çayağzı Höyüğün yerini doğru olarak gösteren 1/5000 

ölçekli koordinatlı yeni bir tescil krokisinin hazırlandığı ve Kurulumuzun onayına sunulduğu; 

Çayağzı Höyüğe iliĢkin kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada ED-50 6º Datumunda alınan 

koordinatları belirtilerek gösterilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının uygun olduğuna; 

26/09/2014 gün ve 1779 sayılı kararımız üzerine AyaĢ Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü 

tarafından tapu kayıtlarının beyanlar hanesine ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ 

olduklarına dair Ģerh konulan Gökler Mahallesi 187 ada, 39 ve 187 ada 40 parsellerin tapu 

kayıtlarının beyanlar hanesinde bulunan Ģerhlerin kaldırılarak kararımız eki 1/5000 ölçekli 

haritada belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit sınırı içerisinde kalan parsellere Ģerh konulmasına; 

Çayağzı Höyüğü için koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almıĢ olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı Ġlke Kararının 

I. maddesinin GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma KoĢulları olarak belirlenmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.08/17 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2017 - 184 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2017 - 4458 SĠNOP 

Sinop Ġli, Dikmen Ġlçesi, Yukarı Çekmez Köyü, Pamukçu Mahallesi, Kavgalı Tarla 

Mevkiinde tespit edilen nekropolün tesciline iliĢkin, Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 20.10.2016 tarih ve 3382 sayılı yazısı, 03.04.2017 tarih ve 701 sayılı yazımız ile 

kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben,  Sinop Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 26.04.2017 tarih ve 1316 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge 

Müdürlüğü‘nün 12.04.2017 tarih ve 109981 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 7.Bölge 

Müdürlüğü‘nün 20.04.2017 tarih ve 269842 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 16.05.2017 tarih ve 230 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Dikmen Ġlçesi, Yukarı Çekmez Köyü, Pamukçu Mahallesi, Kavgalı Tarla 

Mevkiinde tespit edilen nekropolün 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı 

anlaĢıldığından, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/2000 ölçekli 

haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil 

fiĢinin uygun olduğuna, 3. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya 

kadar koruma - kullanma Ģartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke 

kararı ile birlikte) 3. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar 

verildi. 
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14 Haziran 2017 – Sayı : 30096 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.08/16 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2017 - 184 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2017 - 4459 SĠNOP 

Sinop Ġli, Dikmen Ġlçesi, Kerim Köyü, Hatip Mahallesi OlukbaĢı Mevkiinde tespit edilen 

antik yerleĢim alanının tesciline iliĢkin, Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

20.10.2016 tarih ve 3380 sayılı yazısı, 05.04.2017 tarih ve 720 sayılı yazımız ile kurum görüĢü 

sorduğumuz yazımıza cevaben,  Sinop Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 19.04.2017 

tarih ve 1231 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü‘nün 14.04.2017 tarih ve 

112133 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 7.Bölge Müdürlüğü‘nün 10.05.2017 tarih ve 

316769 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

hazırladığı 16.05.2017 tarih ve 229 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Dikmen Ġlçesi, Kerim Köyü, Hatip Mahallesi OlukbaĢı Mevkiinde tespit edilen 

antik yerleĢim alanının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaĢıldığından, 3. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/2000 ölçekli haritada 

iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fiĢinin 

uygun olduğuna, 3. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar 

koruma - kullanma Ģartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile 

birlikte) 3. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi. 
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14 Haziran 2017 – Sayı : 30096 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.08/15 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2017 - 184 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2017 - 4460 SĠNOP 

Sinop Ġli, Dikmen Ġlçesi, Çorak Köyü, AĢağı Topal Mevkiinde tespit edilen nekropol ve 

tümülüsün tesciline iliĢkin, Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.10.2016 tarih ve 

3417 sayılı yazısı, 05.04.2017 tarih ve 719 sayılı yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza 

cevaben,  Sinop Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 19.04.2017 tarih ve 1233 sayılı, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü‘nün 09.05.2017 tarih ve 140221 sayılı, Orman 

ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 7.Bölge Müdürlüğü‘nün 10.05.2017 tarih ve 316769 sayılı yazıları, 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 16.05.2017 

tarih ve 227 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Dikmen Ġlçesi, Çorak Köyü, AĢağı Topal Mevkiinde tespit edilen nekropol ve 

tümülüsün 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaĢıldığından, 1. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve 

belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fiĢinin uygun olduğuna, 1. derece 

arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - kullanma Ģartları 

olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı 

ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 1. derece arkeolojik sit 

alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi. 
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14 Haziran 2017 – Sayı : 30096 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  57.00/675 

Toplantı Tarihi ve No : 26.05.2017 - 184 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.05.2017 - 4440 SĠNOP 

Sinop Ġli, Merkez Çiftlik Köyü, Köyaltı Mevkii 125 ada, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 

48, 51, 52, 53 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleĢim alanının tesciline iliĢkin, Sinop Valiliği 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.09.2015 tarih ve 2727 ve 26.04.2017 tarih ve 1359 sayılı 

yazıları, 23.02.2017 tarih ve 353 sayılı yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben,  

Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü‘nün 03.05.2017 tarih ve 64179 sayılı, Sinop 

Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 08.03.2017 tarih ve 797 sayılı, Sinop Ġl Özel Ġdaresi 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü‘nün 20.03.2017 tarih ve 3098 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 05.04.2017 tarih ve 411263 sayılı, Orman ve Su 

ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 7.Bölge Müdürlüğü‘nün 11.04.2017 tarih ve 243087 sayılı yazıları, Samsun 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 15.05.2017 tarih ve 

224 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez Çiftlik Köyü, Köyaltı Mevkii 125 ada, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 

48, 51, 52, 53 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleĢim alanının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 

kapsamında kaldığı anlaĢıldığından, 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 

sınırının 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 

kabul edilmesine, tescil fiĢinin uygun olduğuna, 3. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı 

imar planı yapılıncaya kadar koruma - kullanma Ģartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 

562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 3. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna,  karar verildi. 
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14 Haziran 2017 – Sayı : 30096 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.11/270 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2017 - 182 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 24.05.2017 - 4406 SAMSUN 

Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi, Ahmetbaba Mahallesi, Mezarlıkiçi Mevkii 131 ada 69 

parselde tespit edilen tümülüsün tesciline iliĢkin, Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 23.11.2016 tarih ve 3250 sayılı yazısı, 03.04.2017 tarih ve 700 sayılı yazımız ile 

kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben,  Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Etüd ve 

Projeler Dairesi BaĢkanlığı‘nın 07.04.2017 tarih ve 121 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 

7.Bölge Müdürlüğü‘nün 12.04.2017 tarih ve 108389 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 18.04.2017 tarih ve 2731 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 7.Bölge 

Müdürlüğü‘nün 20.04.2017 tarih ve 269842 sayılı,  Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar 

ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı‘nın 24.04.2017 tarih ve 1810 sayılı yazıları, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 15.05.2017 tarih ve 222 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Samsun Ġli, Vezirköprü Ġlçesi, Ahmetbaba Mahallesi, Mezarlıkiçi Mevkii 131 ada 69 

parselde tespit edilen tümülüsün 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı 

anlaĢıldığından, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/1000 ölçekli 

haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil 

fiĢinin uygun olduğuna, 1. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya 

kadar koruma - kullanma Ģartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke 

kararı ile birlikte) 1. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna, 

günümüzde halen mezarlık olarak kullanılmaya devam eden alan içerisinde yeni definler 

yapılabileceğine, ancak herhangi bir kültür varlığı ya da buluntusuna rastlanılması durumunda 

konunun en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara bildirilmesi gerektiğine,  karar verildi. 
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14 Haziran 2017 – Sayı : 30096 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.07/97 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2017 - 182 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 24.05.2017 - 4411 SAMSUN 

Samsun Ġli, Kavak Ġlçesi, Akbelen Mahallesi, Tepeüstü Mevkii 128 ada 8,10 ve 48 nolu 

parsellerde kalan I nolu tümülüsün tesciline iliĢkin, Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 17.06.2017 tarih ve 1782 sayılı yazısı, 24.04.2017 tarih ve 936 sayılı yazımız ile 

kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge 

Müdürlüğü‘nün 03.05.2017 tarih ve 133960 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 27.04.2017 tarih ve 2997 sayılı, Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı‘nın 08.05.2017 tarih ve 2041 sayılı, Kavak Belediye BaĢkanlığı Fen 

ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 08.05.2017 tarih ve 869 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 15.05.2017 tarih ve 221 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Kavak Ġlçesi, Akbelen Mahallesi, Tepeüstü Mevkii 128 ada 8, 10 ve 48 nolu 

parsellerde kalan I nolu tümülüsün 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı 

anlaĢıldığından, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/1000 ölçekli 

haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil 

fiĢinin uygun olduğuna, 1. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya 

kadar koruma - kullanma Ģartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke 

kararı ile birlikte) 1. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli olduğuna,  alanda 

kaçak kazı yaparak tahribata sebebiyet verenler hakkında yasal soruĢturma açılması ve 

sonucundan Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 

söz konusu sit alanı içerisinde kaçak kazıların önlenmesine yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin 

ilgili Kurumlarca alınması gerektiğine, karar verildi. 
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14 Haziran 2017 – Sayı : 30096 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  55.07/96 

Toplantı Tarihi ve No : 24.05.2017 - 182 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 24.05.2017 - 4409 SAMSUN 

Samsun Ġli, Kavak Ġlçesi, Akbelen Mahallesi, Tepeüstü Mevkii 128 ada 30, 33, 34 ve 111 

nolu parsellerde kalan düz yerleĢme ve II nolu tümülüsün tesciline iliĢkin, Samsun Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 17.06.2017 tarih ve 1780 sayılı yazısı, 24.04.2017 tarih ve 954 

sayılı yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Karayolları Genel Müdürlüğü 

7.Bölge Müdürlüğü‘nün 03.05.2017 tarih ve 133958 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 04.05.2017 tarih ve 3084 sayılı, Samsun BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik  

Dairesi BaĢkanlığı‘nın 15.05.2017 tarih ve 2196 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 15.05.2017 tarih ve 220 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Kavak Ġlçesi, Akbelen Mahallesi, Tepeüstü Mevkii 128 ada 30, 33, 34 ve 111 

nolu parsellerde kalan düz yerleĢme ve II nolu tümülüsün, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 

kapsamında kaldığı anlaĢıldığından, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 

sınırının 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 

kabul edilmesine, tescil fiĢinin uygun olduğuna, 1. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı 

imar planı yapılıncaya kadar koruma - kullanma Ģartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu‘nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 

562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 1. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin hükümlerin geçerli 

olduğuna,  alanda kaçak kazı yaparak tahribata sebebiyet verenler hakkında yasal soruĢturma 

açılması ve sonucundan Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi 

verilmesine, söz konusu sit alanı içerisinde kaçak kazıların önlenmesine yönelik gerekli güvenlik 

önlemlerinin ilgili Kurumlarca alınması gerektiğine, karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Dışişleri ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türk Patent ve Marka Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği

(SHY-65-07)

TEBLİĞ
— Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08/06/2017 Tarihli ve 7367

Sayılı Kararı
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08/06/2017 Tarihli ve 7370

Sayılı Kararı

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.


