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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Başbakanlıktan:

BAŞBAKANLIK PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyâkat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet

gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Başbakanlık merkez teşkilâtı ve Başbakanlık

Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünde çalışan personelin görevde yükselme ve

unvan değişikliğine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununa tâbi personelden Başbakanlık merkez teşkilâtı ve Başbakanlık Basımevi Döner Ser-

maye İşletmesi Müdürlüğünde görev yapan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kad-

rolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Başbakanlık merkez teşkilâtı hizmet birimleri ile Başbakanlık Basımevi Döner

Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,

b) Genel Müdürlük: Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü,

c) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere, aynı veya başka hizmet

sınıflarından görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre yapılacak atamaları,

ç) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yapılan yazılı

ve sözlü sınavı, diğer kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

d) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan

süreleri,

e) İş günü: Ulusal bayram ile genel tatil ve hafta sonu tatili hariç diğer günleri,

f) Kurum: Başbakanlık merkez teşkilâtı ve Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi

Müdürlüğünü,

g) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tâbi görev grupları

aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef,

3) Koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı,

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdarî hizmetler grubu;

1) Araştırmacı,

2) Ayniyat saymanı,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru, sa-

tın alma memuru, santral memuru, tahsildar, koruma ve güvenlik görevlisi, sekreter, şoför,

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, berber, kaloriferci, bahçıvan.

(2) Unvan değişikliğine tâbi kadrolar: Mühendis, avukat, mütercim, programcı, tekni-

ker, hemşire, teknisyen, laborant.
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Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda
aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan
değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabil-
mek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası
almamış olmak,

c) Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı
sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak
üzere kadrolu veya 657 sayılı Kanuna tâbi olup 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 36 ncı
maddesine göre geçici olarak Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,

ç) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
c) Koruma ve güvenlik amiri ve koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

diğer şartları taşımak,
ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
d) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında sertifika sahibi olmak,
3) En az iki güncel bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (D) düze-

yinde başarılı olmak,
f) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
g) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
ğ) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek

için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar

kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin belge ya da sertifikaya sahip olmak,
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h) Memur, anbar memuru, satın alma memuru, santral memuru, tahsildar ve sekreter
kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Gerekli sürücü belgesine sahip olmak,
i) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 5188 sayılı Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,
gerekir.
Unvan değişikliğine tâbi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için aşağıdaki özel

şartlar aranır:
a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mütercimlik ve tercümanlık bölüm-

lerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (A) düze-

yinde başarılı olmak,
ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümü ile bu bölüme denk

bölümlerden mezun olmak,
2) En az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemek,
3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya dengi sınavlarda en az (D) düze-

yinde başarılı olmak,
d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli meslekî veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,
e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununda öngörülen eğitim durumuna

ilişkin şartları taşımak,
f) Teknisyen ve laborant kadrolarına atanabilmek için;
1) Lise veya dengi meslekî veya teknik eğitim öğretim veren okulların ilgili bölümle-

rinden mezun olmak,
gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Duyuru ve başvuru
MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama izni alınan

boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi,
yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az otuz gün önce Genel Müdürlükçe kurumsal
internet sitesinde duyurulur.
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(2) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdıkları kadrolardan sadece biri için başvuruda bulu-

nabilirler.

(3) Aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamaz.

(4) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen baş-

vuru tarihinde aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde birimine başvu-

ruda bulunur. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen

izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunmaları ve sınava katılmaları mümkündür.

(5) Birimler, başvuru formlarını son başvuru tarihini izleyen üç iş günü içinde Genel

Müdürlüğe gönderirler. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda aranan şartları taşıyan

adaylar, kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(6) Aday listesine üç iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar beş iş

günü içinde karara bağlanır.

Sınav Kurulu

MADDE 10 – (1) Sınav Kurulu; Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün bağlı ol-

duğu Müsteşar Yardımcısının veya Personel ve Prensipler Genel Müdürünün başkanlığında,

genel müdür, genel müdür yardımcısı, başkan ve daire başkanları arasından Müsteşar tarafından

belirlenecek toplam beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır ve

kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece

dâhil) kan ve sıhrî hısımlarının sınava katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler

Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler arasından görevlendirme

yapılır.

Sınav Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği sınavını yap-

tırmak.

b) Yazılı sınav usûlünü ve konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak

veya hazırlatmak.

c) Sınava katılmaya hak kazananları ve sınav sonuçlarını ilan etmek.

ç) Konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirle-

mek.

d) İtirazları sonuçlandırmak.

e) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleş-

tirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından bi-

rine yaptırılabilir. Yazılı sınav usûlü sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadronun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kuru-

lunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınava girecek personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

20 Ağustos 2014 – Sayı : 29094                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



(4) Kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıt-

larına belirtici işaret koyanların, başvuruda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların

veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları

yapılmaz ve atanmış olanların ataması iptal edilir. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin

sınava girdiğinin anlaşılması hâlinde ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır

ve haklarında yasal işlem yapılır. Ayrıca bu fiillerden disiplin suçunu gerektirenler hakkında,

657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Şube müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek

puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sı-

nava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyâkati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Yüz üzerinden en

az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için

yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, diğer kadrolara atanacaklar için yazılı

sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.

(3) Sınava giren personel, sınav sonuçlarına karşı sonuçların açıklandığı tarihten itibaren

beş iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içinde sonuçlan-

dırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) Unvan değişikliği sınavı, bu Yönetmeliğin yazılı sınavlara ilişkin

hükümlerine göre yaptırılır. Bu sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile il-

gisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği

sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurum personeli başvurabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
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Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma
MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre en geç bir ay içinde atanır. Atanmaya hak kazananlardan 3056 sayılı Kanunun
36 ncı maddesine göre Kurumda geçici olarak çalışan personelin atanmaları, aslî kadrolarının
bulunduğu kurumun muvafakat vermesi şartına bağlı olup, kazanılmış hak teşkil etmez.

Sekretarya hizmetleri
MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile bu kapsamda ata-

nacak personele ilişkin sekretarya işlemleri Genel Müdürlükçe yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler
MADDE 18 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki görevde yükselme

niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tâbidir.
Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel
şartları taşıyanlar, aynı alt gruptaki diğer kadrolara veya daha alt düzey kadrolara sınavsız ata-
nabilirler.

Çeşitli hükümler
MADDE 19 – (1) Kurumda 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan kadrolara

yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. İstisnaî memur kadrolarında gö-
rev yapanlar, bu Yönetmelik hükümlerine tâbi olmaksızın Kurumda durumlarına uygun kad-
rolara atanabilirler.

(2) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce görev yapılan kad-
rolar ile bu kadrolarla aynı düzey veya alt düzeydeki kadrolara, görevde yükselme sınavına
tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun
22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 29/7/2005 tarihli ve 25890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Başbakanlık Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Eğitim şartı istisnası
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itiba-

rıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde,
7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel

Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (tt) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“tt) Yerleşim Yeri: Sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu şehir ve kasabaların belediye

sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri

bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götü-

rüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla

sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri

bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim

özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin 9 uncu fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu

bulunması halinde, geçici ya da sürekli görevle bu ülkede bulunanlar ile bakmakla yükümlü ol-

duğu kişilerin acil haller hariç sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti

bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu ülkede Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu bulunması halinde acil haller

hariç sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca kar-

şılanmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

18/4/2014 28976
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Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin iki, üç ve dör-

düncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans

diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fa-

külteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya

Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yet-

kisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla

başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senatoca belirlenecek ALES

standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların

lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları

gerekir. Yüksek Lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına ka-

bulünde, ALES puanının yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ve mülakat sonucu da de-

ğerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken

referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart

sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci

kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,

Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezî yabancı dil sınavından en az 55 puan veya

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından

bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların

özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato karar verir. ALES puanının % 50’den

az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belir-

lenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve

Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Güzel

Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Se-

natonun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı Senato tarafından

belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-

sans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara başvuranlar

haricinde, ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart pu-

andan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları ge-

rekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlilik programına başvuranların lisans mezuniyet not or-

talamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Yüksek lisans derece-

siyle sanatta yeterlilik programına başvuracak olanların sanatta yeterlilik programlarına kabu-

lünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek

sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile
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başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlilik yapmak

istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato

tarafından yapılan düzenleme ile belirlenir. Ancak sanatta yeterlilik programına öğrenci kabu-

lünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,

Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından

bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların

özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senatoca karar verilir. ALES puanının % 50’den

az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belir-

lenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen

ve Yüksek Öğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir.

Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(4) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için; Tıp Fakültesi

mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senatoca belirle-

necek Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak

koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları, Tıp Fakültesi mezunu

olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunla-

rının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşu-

luyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı,

Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart

puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması

ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya ALES puanının

yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değer-

lendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken

diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, ulus-

lararası standart sınavlar v.b.) Senato tarafından yapılan düzenleme ile belirlenir. Ancak Temel

Tıp Bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca,

Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden

merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşde-

ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zo-

runlu olup, bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel Tıp Puanının

veya ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alı-

nacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız Temel Tıp Puanı veya ALES puanı ile de

öğrenci kabul edebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/11/2013 28829
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Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2012 tarihli ve 28455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki
sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(8) Öğrencinin mali kaydını yaptırdıktan sonra, derslere kısmen veya tamamen devam
etmemesi ve/veya sınavlara girmemesi, öğrencinin veya öğrencinin ücretini ödeme taahhüdün-
de bulunan velisinin, öğrencinin kayıt olduğu akademik yılda almış olduğu derslerin AKTS
kredi ücretinin veya yıllık eğitim-öğretim ücretinin iade edilmesini talep etme hakkını doğurmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.
“(8) Yıllık eğitim-öğretim ücretini veya birim AKTS kredi ücretini ödediği halde aka-

demik takvimde belirtilen süreler içinde derse yazılma işlemi yapmayan ve kayıt yenilemeyen
öğrencinin derse yazılması; öncelikli olarak alt yarıyıldan DZ, FF, FD, K, S notu alarak başa-
rısız olduğu dersler ve hiç almadığı derslerden başlayarak bulunduğu dönemin dersleri olmak
üzere çakışma kontrolü yapılarak, işbu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen kural ve il-
keler çerçevesinde, ekle-sil süresinden önce öğrenci işleri otomasyonu tarafından otomatik ola-
rak yapılır ve tamamlanır. Bu şekilde yapılan ders kaydına öğrencinin itiraz hakkı yoktur. Öğ-
renci için, ekle-sil süresinde, otomatik olarak yazılan derslerden en fazla iki tanesi için danış-
man onayı ile ekle-sil işlemi yapılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2006 tarihli ve 26272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent
Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Eğitim-öğretimde verimliliği ve başarı imkânlarını artırmak için hazırlık, önlisans,
lisans programları öğrencilerine, daha önce aldıkları ve başarısız oldukları veya daha önce alıp
başardıkları halde başarı notunu yükseltmek istedikleri dersleri yaz aylarında almalarına imkân
sağlamak (başarı notunu yükseltmek amacıyla alınan derslerde son alınan not geçerlidir.),”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yaz öğretiminde sadece daha önce alınmış ve devam koşulu sağlanmış dersler alı-
nabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminin başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve akademik
takvimde gösterilir.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/2012 28455

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/2/2013 28551
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci, üçüncü, altıncı, yedinci ve
sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz öğretiminde başarının değerlendirilmesinde, önlisans ve lisans öğrencileri için
Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uy-
gulanır.

(3) Hazırlık sınıfı yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi Beykent Üniversitesi İngi-
lizce Hazırlık Sınıfı Yönergesi esaslarına göre yapılır.”

“(6) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına
(AGNO) katılır. Yaz öğretimindeki başarı notları, transkriptlerde yaz döneminde alındığı be-
lirtilecek şekilde gösterilir.

(7) Yaz öğretimine diğer bir üniversitede öğrenci olduğunu belgeleyerek kaydolan öğ-
rencilere yaz öğretiminde aldıkları derslerin adını, kodunu, ulusal kredisini, AKTS kredisini
ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

(8) Üniversitede açılmayan ve eşdeğerliliği ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulla-
rınca kabul edilen dersler, işbu Yönetmelikte belirlenen ders alma koşulları kapsamında olmak
şartıyla, Üniversite dışından başka üniversitelerin yaz okullarında alınabilir. Diğer üniversite-
lerden alınan derslerin başarı notları, fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca belirlenen öğ-
rencinin kayıtlı olduğu program ders planındaki eşdeğer dersin kodu ve adı ile öğrencinin trans-
kriptine işlenir. Diğer üniversitelerden alınan yaz okulu derslerinin başarı notları devam eden
akademik yıl güz dönemi ders kayıtları başlamadan en geç bir hafta önce öğrencinin kayıtlı
bulunduğu fakülteye, ilgili üniversitenin orijinal belgesi ibraz edilmek suretiyle bildirilir. Güz
dönemi ders kayıtları başladıktan sonra getirilen yaz okulu notları dikkate alınmaz ve işlem
yapılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Yaz öğretiminde farklı fakülte, yüksekokul ve bölümlerin aynı kodlu dersleri ortak
olarak açılabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yö-
netmeliğinin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi, biri tez danışmanı biri ilgili anabilim dalı içinden ve diğeri
tez konusuna yakın ilgili EABD’den veya en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili
bilim alanından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Eğer varsa ikinci tez danışmanı da
komite toplantılarına katılabilir, ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz. Tez danışmanı aynı
zamanda izleme komitesi başkanıdır.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

27/8/2006 26272
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 19/4/2009 27205
2- 25/2/2011 27857
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2014/70
İşyeri : Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm A.Ş.

25 Mayıs Mah. Kevser Cami Sok. No: 2 Belediye
Sarayı Kat: 4 Havza/SAMSUN 

SGK Sicil No : 1061396.055
Tespiti İsteyen : Belediye-İş Sendikası
İnceleme : Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm A.Ş.’de Bakanlığımızca

yapılan incelemede; İmaret Mah. Şehit Uzm. Çvş. Osman Ünal Sk. No: 21 Havza/SAMSUN
adresinde bulunan işyerinde kaplıca, ılıca ve spa merkezinin işletildiği, bu nedenle yapılan iş-
lerin İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence” işkolunda yer aldığı
tespit edilmiştir.

Karar: Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 18 sıra numaralı “Konaklama ve eğlence” işkoluna girdiğine
ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2014/71
İşyeri : Group Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Halaskargazi Cad. Sait Kuran İş Merkezi No: 145 Kat: 4
Şişli/İSTANBUL 

SGK Sicil No : 1133479.034
Tespiti İsteyen : Basın-İş Sendikası
İnceleme : Group Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan

incelemede; Halaskargazi Cad. Sait Kuran İş Merkezi No: 145 Kat: 4 Şişli/İSTANBUL adre-
sinde bulunan işyerinde televizyon, radyo, internet ve basılı ortamlarda kitap, gazete, dergi,
müzik, film ve benzeri diğer prodüksiyonları yayınlama işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan
işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 08 sıra numaralı “Basın, yayın ve gazetecilik” işkolunda yer
aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Group Medya ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği iti-
bariyle İşkolları Yönetmeliğinin 08 sıra numaralı “Basın, yayın ve gazetecilik” işkoluna girdi-
ğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/7/2012 28343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/8/2012 28397
2- 3/7/2013 28696
3- 3/2/2014 28902
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Sağlık Bakanlığından:

AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ
TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, izinli kaynak ve içme suları ile doğal mineralli

suların üretimi sonrasında depolanması, satış yerleri ile su naklinde kullanılacak araçların sahip
olacağı nitelikleri, izin verme şartları, çalışma esasları ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, izinli kaynak ve içme suları ile doğal mineralli suların satış

yerleri ile su naklinde kullanılacak araçların tabi olacağı usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı mad-
desi, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanu-
nunun 27 nci maddesi, 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani
Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 46 ve 49 uncu maddeleri ile 1/12/2004 tarihli
ve 25657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğin
38 ve 41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ambalajlı su nakil aracı: Geri dönüşlü ve geri dönüşsüz kaplarla su satışı ve nakli

yapmak amacıyla izin alınan aracı,
b) Ambalajlı su satış yeri: Geri dönüşlü ve geri dönüşsüz kaplarla su satışı yapmak

üzere izin alınan iş yerini,
c) Depo: Geri dönüşlü ve geri dönüşsüz kaplara dolumu yapılmış suyun dağıtım ve sa-

tışının yapılmak üzere muhafaza edildiği yeri,
ç) Doğal mineralli su: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda do-

ğal olarak oluşan, bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik
usullerle çıkartılan, mineral içeriği, kalıntı elementleri ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, her
türlü kirlenme riskine karşı korunmuş, mikrobiyolojik yönden uygun ve Doğal Mineralli Sular
Hakkında Yönetmeliğin 5, 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen özellikleri haiz olup 8 inci mad-
deye göre onaylanan suları,

d) Geri dönüşlü kap: Kaynak suyu ve içme suyu ile doğal mineralli su dolumunda bir
defadan fazla kullanılan ve su ile etkileşim yapmayan cam, metal, krom-nikel, polikarbonat
ve benzeri kapları,

e) Geri dönüşsüz kap: Su dolumunda bir defadan fazla kullanılmayacak pet, cam, metal,
krom-nikel ve benzeri kapları,

f) İçme suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan,
bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve Kurumca uygun görülen
dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametre
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değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yö-
netmelik Ek-1’deki parametre değerleri elde edilen, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve
satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularını,

g) Kaynak suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan,
bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çı-
kartılan ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 36 ncı maddesinde izin veri-
lenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik Ek-1' deki nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı
ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularını,

ğ) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,
h) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,
ı) Parti no: Aynı şartlarda üretilen, imal edilen veya ambalajlanan bir suyun satış birim-

leri topluluğu için kullanılan sayısal değeri,
i) Seri no: Aynı şartlarda belirli zaman diliminde üretilen veya ambalajlanan suyu ayırt

etmek için kullanılan sayısal değeri,
j) Teknik rapor: Müdürlük elemanlarınca su satış yeri ile su nakil aracında yapılan in-

celeme sonrasında tanzim edilen raporu,
k) Yönetmelik: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile Doğal Mineralli

Sular Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Satış Yerlerine Ait Hükümler

İzin alma mecburiyeti
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak su satış yeri açmak isteyen

gerçek veya tüzel kişiler Müdürlükten izin almak zorundadır.
(2) Bu Tebliğe göre verilen izin, yürürlükteki mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuru-

luşlardan izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
İlk başvuru, inceleme ve su satış yeri izni
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde belirtilen suları satmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler,

su satışı yapılacak yere ait plan veya kroki ile birlikte Müdürlüğe başvururlar.
(2) Başvuru üzerine; su satışı yapılacak mahalde Müdürlük elamanlarınca inceleme ya-

pılır ve Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tutanaklar tanzim edilerek konuya ilişkin teknik rapor hazır-
lanır ve raporun bir sureti başvuru sahibine gönderilir.

İzin için gerekli bilgi ve belgeler
MADDE 7 – (1) Su satış yeri için iki nüsha olarak tanzim edilecek olan başvuru dos-

yasında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler bulunur.
a) Dilekçe,
b) Su satış yerine ilişkin tanzim edilmiş teknik rapor,
c) Satışı yapılacak su listesi ve su üretimi yapan su işleticileri ile yapılmış sözleşmenin

aslı ve noter onaylı sureti,
ç) Su satışı yapılacak iş yerine ait plan ve kroki,
d) İş yeri açma ve çalışma izin belgesi,
e) Su satış yerinde çalışacak personel listesi ve bu personelin 24/4/1930 tarihli ve 1593

Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince hijyen eğitimi aldığına ilişkin bilgi ve belgeler
ya da hijyen eğitimine müracaat edildiğine dair belge.
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(2) Hazırlanan dosyalar Müdürlükçe incelenir ve uygun görülmesi halinde Ek-4’teki
belge düzenlenir. Uygun görülen dosyanın bir sureti ile su satış yeri izin belgesi başvuru sahi-
bine gönderilir.

Ambalajlı su satış yerlerinin tabi olacağı şartlar
MADDE 8 – (1) Su satış ve depolama yerleri aşağıdaki şartları taşır.
a) Geri dönüşlü ve geri dönüşsüz kaplardaki ambalajlı suların satışı ve depolaması ya-

pılan yerlerin kullanım alanı boş ve dolu damacanaları muhafaza edecek genişlikte ve iki bö-
lümden oluşur.

b) Taban ve tüm duvarlar kir tutmayan, kolay yıkanabilir ve temizlenebilir, kontami-
nasyona yol açmayacak malzeme ile kaplı olmalıdır. Satış yerinin temizlenmesi ve yıkanma-
sından sonra oluşacak atık suyun uzaklaştırılmasını sağlayacak şekilde kanalizasyona, kanali-
zasyon bulunmayan yerlerde septik çukurlara bağlı sifonlu düzenek oluşturulur.

c) Satış ve depolama yerlerinde boş ve dolu damacanaların depolandığı ve satışa su-
nulduğu bölümler ayrı tutulur, doğrudan güneş ışığı, toz, duman, ısı ve diğer vektörlere maruz
kalmayacak şekilde düzenlenir ve açık alanda su satışı ve depolaması yapılamaz.

ç) Su satış ve depolama yerinde satışa sunulan suların üretim izin belgelerinin birer ör-
neği bulundurulur ve satış yerinde görülecek bir yere asılır.

d) Piyasaya arz edilen suların; tüp, petrol ve petrol ürünleri ile hırdavat, her türlü kimyevi
maddeler vb. dağıtımını yapan araçlarda veya bu ürünlerle birlikte nakli ve satışı yapılamaz,
bir arada bulundurulamaz.

e) Su satış ve depolama yerinde ayrı olacak şekilde tuvalet ve lavabo bulundurulur.
f) Su satış yerinde; suların ısıdan etkilenmemesi için güneş ışığından etkilenmeyecek

şekilde depolanır ve satışa sunulur.
g) Su satış ve depolama yeri dışında boş ve dolu kaplarla suyun teşhiri ve reklamı ya-

pılamaz.
ğ) Ambalajlı su satış yeri için verilen izin belgesi ambalajlı su satış yerinde görülecek

şekilde asılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Su Satış ve Nakil Araçlarına İlişkin Hükümler

İzin alma mecburiyeti
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak su satış ve naklinde araç

kullanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Müdürlükten izin alırlar.
(2) Bu Tebliğe göre verilen izin, yürürlükteki mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuru-

luşlardan izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
İlk başvuru, inceleme ve su satış nakil izni
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde belirtilen suları su nakil araçları ile satmak veya naklet-

mek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, su satışı veya nakli yapacak araçlara ait plaka numaraları
ve resimleri ile birlikte Müdürlüğe başvurur.

(2) Başvuru üzerine; su satışı ve nakli yapacak araçlar Müdürlük elemanlarınca mahal-
linde incelenir ve Ek-2’de yer alan tutanak tanzim edilerek konuya ilişkin teknik rapor hazırlanır
ve raporun bir sureti başvuru sahibine gönderilir.

İzin için gerekli bilgi ve belgeler
MADDE 11 – (1) Su satış ve nakil aracı için iki nüsha olarak tanzim edilecek başvuru

dosyasında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler bulunur.
a) Dilekçe,
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b) Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılacak araçlar için tanzim edilmiş teknik rapor,
c) Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılacak araçların listesi (plaka numaraları ile bir-

likte),
ç) Ambalajlı su satış ve nakil aracında çalışacak personel listesi ile bu personelin 1593

Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince hijyen eğitimi aldığına ilişkin bilgi ve belgeler
ya da hijyen eğitimine müracaat edildiğine ilişkin belge,

d) Trafik tescil belgesi.
(2) Hazırlanan dosyalar Müdürlükçe incelenir ve uygun görülmesi halinde Ek-5’teki

ambalajlı su satış ve nakil aracı izin belgesi verilir. Uygun görülen dosyanın bir sureti ile izin
belgesi başvuru sahibine gönderilir.

Ambalajlı su nakil araçlarının tabi olacağı şartlar
MADDE 12 – (1) Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılacak araçlar aşağıdaki şartları

taşır.
a) Piyasaya arz edilen suların; tüp, petrol ve petrol ürünleri ile hırdavat, her türlü kimyevi

maddeler vb. dağıtımını yapan araçlarla veya bu ürünlerle birlikte nakli ve satışı yapılamaz.
b) Su satış yerinden tüketicilere satış yapan araçların kasaları kapalı kasa ve/veya da-

macanaların meteorolojik dış etkenlerden korunacağı bir düzende olur ve açık kasa ile su satışı
yapılamaz.

c) Su nakil araçları kaplarda çizilmeye ve bozulmaya sebep olmayacak ve suyun vasıf-
larını değiştirmeyecek şekilde düzenlenir.

ç) Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılan aracın sağ ve sol yanlarında, su satış yeri
ismi ile izin tarih ve sayısına yer verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

İznin geçerliliği, izin belgesinin kaybolması veya tahrip olması
MADDE 13 – (1) İzin, kimin adına düzenlenmiş ise sadece o gerçek veya tüzel kişi

için geçerlidir. İzin belgesinde belirtilen hususlar esas olup; bu hususlardan herhangi birinin
değişmesi veya izin belgesinin kaybolması, okunamayacak ve yanlış anlamalara sebep olacak
şekilde bozulması halinde, yetkilisince yenilenmek veya değiştirilmek için bir dilekçe ile Mü-
dürlüğe başvurulur. Dilekçeye değişiklik ile ilgili belge ve bilgiler veya kayıp ilanı verilmiş
gazete veya bozulan izin belgesinin aslı ilave edilir.

(2) Başvuru üzerine Müdürlükçe gerekli inceleme yapılır ve izin verildiği şartlarda bir
değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde eski tarih sayı ile yeni ambalajlı su satış yeri izin
belgesi düzenlenir ve belge üzerinde gerekli açıklama yapılarak onaylanır.

(3) Ambalajlı su satış yeri ile ambalajlı su nakil aracında çalışan personelin değişmesi
halinde durum 3 (üç) gün içinde Müdürlüğe bildirilir ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e)
bendi ile 11 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen gereklilikler karşılanır.

Denetim
MADDE 14 – (1) Su satış ve depolama yerleri ile su nakil araçları toplum sağlığı mer-

kezlerince üçer aylık aralıklarla, Müdürlükçe gerektiğinde denetlenir. Denetimlerde aşağıdaki
hususlara uyulur.

a) Ambalajlı su satış ve depolama yerinde izin işlemlerine esas belgeler, denetim tuta-
nakları, çalışan personele ilişkin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ve 127 nci
maddeleri gereğince istenen belgeler bulundurulur. İşletmeci ilgili belgeleri istenildiğinde de-
netçilere ibraz etmek zorundadır.

20 Ağustos 2014 – Sayı : 29094                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



b) Ambalajlı su satış ve depolama yerinde birden fazla su satılması halinde, satılan her
bir su için su üreticisi ile yapılan sözleşme ve suya ait üretim izin belgesi ibraz edilir.

c) Ambalajlı su satış ve depolama yerinde damacana kaplarda satışa sunulan suyun eti-
ket üzerinde yer alan su ismi ile kapak üzerinde bulunan shiring üzerindeki su isminin aynı
olup olmadığı kontrol edilir.

ç) Damacana kapların organoleptik incelemesi yapılır ve suyun rengini göstermeyecek
şekilde eski, yıpranmış ve deforme olmuş kapların kullanımı önlenir.

d) Ambalajlı su nakil ve satış yerlerinden üçer aylık periyotlarda Yönetmelik hüküm-
lerine göre numune alınır ve Ek-3’te yer alan tutanak tanzim edilerek numune alma, taşıma ve
nakil esasları doğrultusunda yetkili laboratuvara analize gönderilir. Alınan numunelerin uy-
gunsuz bulunması halinde 15 inci maddede belirtilen işlemler ile Yönetmelikte belirtilen cezai
işlemler uygulanır.

e) Su satış yerinde damacana kaplar ile pet, pvc ve benzeri kaplarda su satışı yapılması
halinde sular satış yeri önünde teşhir edilemez. Bu hükümler büfe, bakkal, market vb. işyerleri
için de geçerlidir.

f) Denetimlerde eksiklik tespit edilmesi halinde eksikliklerin tamamlanması için 15 gün
süre verilir. Verilen süre içinde eksikliklerini tamamlamayan su satış yerleri ile su nakil araç-
larına cezai işlem uygulanır.

Uygun çıkmayan suların takibi
MADDE 15 – (1) Su satış yerlerinde satışa sunulan kaynak ve içme suları ile doğal

mineralli sulardan üç ayda bir su numunesi alınarak kontrol izlemesi parametreleri ile arsenik,
florür, bromat ve bromoform yönünden analizleri yapılır. Analiz sonuçları Yönetmelikte belir-
tilen parametrelere göre değerlendirilir.

(2) Analiz sonuçları herhangi bir parametre yönünden uygunsuz çıkması halinde, tesis
sahipleri aynı parti veya seri nolu suları toplatıp Müdürlüğün denetiminde imha etmekle yü-
kümlüdür. Uygunsuz ürün başka bir ilde üretilmiş ise durum derhal o ilin Müdürlüğüne ve üre-
tici firmaya bildirilir.

(3) Ayrıca, uygunsuzluk durumu Kuruma da bildirilir. Kuruma bildirim sırasında suya
ait analiz raporu, numune alma tutanağı, şahit numune teslimi ve üretimi yapan firmaya itiraz
hakkı verilip verilmediğine ilişkin bilgi ve belgeler de gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yasaklar ve Müeyyideler

Yasaklar
MADDE 16 – (1) İzin belgesi alınmadan su satışı ve nakli yapılamaz. İzinsiz su satışı

ve nakli yapılmasından üretici firma da sorumlu tutulur.
Cezai müeyyideler
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler hakkında

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda öngörülen cezai mü-
eyyideler uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/8/2014

KARAR NO  : 2014/74

KONU            : Konya İli, Ilgın İlçesi, Orhaniye ve Zaferiye Köyü.

                          (Ilgın Şeker Fabrikası Alanına ait Parseller) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/7/2014 tarih ve 5171 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları

A.Ş. adına kayıtlı Konya İli, Ilgın İlçesi, Orhaniye ve Zaferiye Köyleri sınırları içerisinde yer

alan, 1.639.448,28 m² yüzölçümlü Ilgın Şeker Fabrikası alanına,

-“Sanayi Alanı ve Park Alanı” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi

Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin,

-“Sanayi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Kamyon ve Tır Parkı, Teknik Altyapı

Alanı, Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazır-

lanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının,

-“Sanayi Alanı (E:1.00, Hmax: Yapının Teknolojik Özelliklerine Göre Belirlenecektir.),

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E:1.20, Hmax:Serbest), Kamyon ve Tır Parkı (E:0.40,

Hmax: 2 Kat), Teknik Altyapı Alanı (E:0.20, Hmax:Serbest), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine

ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının,

onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve

gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.
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          Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 7/8/2014

KARAR NO  : 2014/75

KONU            : EÜAŞ Santralleri ve Ruhsatlar

Özelleştirme Yüksek Kurulunca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/7/2014 tarihli ve 5193 sayılı yazısına istinaden;

1. Kurulumuzun 30/5/2003 tarihli ve 2003/34 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına

alınan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’ye ait Orhaneli Termik Santralinin özelleştirme programı-

na; bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alın-

masına,

2. Özelleştirme kapsamında olan Soma A Termik Santrali ve Soma A Termik Santrali

tarafından kullanılan taşınmazlar hariç Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (SEAŞ)’nin ve

SEAŞ tarafından kullanılan taşınmazların, EÜAŞ’a ait Tunçbilek Termik Santralinin ve bu

Santral tarafından kullanılan taşınmazların, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)’na ait

Bursa Linyitleri İşletmesi (BLİ)’nin ve BLİ tarafından kullanılan taşınmazların, TKİ adına

kayıtlı 79528 No.lu Ruhsatın ve bu Ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının ve EÜAŞ adına kayıtlı

73021 No.lu Ruhsatın ve bu Ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının özelleştirme kapsam ve

programına alınmasına,

3. Kurulumuzun 30/5/2003 tarihli ve 2003/34 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına

alınan Soma A Termik Santralinin özelleştirme kapsamından çıkarılmasına, 

4. SEAŞ’a ait Soma B Termik Santralinin, Tunçbilek Termik Santralinin, Orhaneli Ter-

mik Santralinin, BLİ tarafından kullanılan taşınırların “Varlık Satışı”; Soma B Termik Santrali,

Tunçbilek Termik Santrali, Orhaneli Termik Santrali ve BLİ tarafından kullanılan taşınmazların

“Varlık Satışı” veya “Kullanım İzninin Devri” veya “İşletme Hakkının Verilmesi”; 79528 ve

73021 No.lu Ruhsatlar ve bu Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi”

yöntemi ile özelleştirilmesine,

5. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/194 

DAVACI : K.H. 

MAĞDUR : ABDAL QAHAR AZİZİ, Abdulrezzak ve Kübra oğlu, 

AFGANİSTAN doğumlu, PERVAN ŞEHRİ AFGANİSTAN 

SANIK : DOĞAN BAYİK, Ahmet ve Gülli oğlu, 01/02/1991 

DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Çiftlik 

mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

MÜDAFİİ : Av. İSMET AHIGÜL 

SANIK : ADEM BAYİK, Ahmet ve Gülli oğlu, 02/02/1984 

DOĞUBAYAZITdoğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Çiftlik 

mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

MÜDAFİİ : Av. İSMET AHIGÜL 

SANIK : FATMA ÖZDEMİR, İsa ve Kadriye kızı, 02/02/1965 

DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Telçeker 

mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

SANIK : MEHMET ÖZDEMİR, İhsan ve Makbule oğlu, 26/06/1967 

DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Telçeker 

mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

SANIK : AHMET BAYİK, Memet ve Zeynep oğlu, 15/06/1953 

DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Çiftlik 

mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

MÜDAFİ : Av. İSMET AHIGÜL 

SUÇ : KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA, GÖÇMEN 

KAÇAKÇILIĞI YAPMA, SUÇU BİLDİRMEME 

SUÇ TARİHİ : 17/01/2014 

SUÇ YERİ : DOĞUBAYAZIT 

KARAR TARİHİ : 30/05/2014 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında kişiyi 

hürriyetinden yoksun kılma, göçmen kaçakçılığı yapma, suçu bildirmeme suçundan kamu davası 

açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanıklar hakkında neticeten 

mahkumiyetlerine karar verilmiş olup, mağdur ABDAL QAHAR AZİZİ bulunamadığından 

gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, 

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 

sayılacağı ilan olunur. 6530 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1175 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed Ali ve Diba oğlu 1985 D.lu 

IZAZ/SURİYE Nüf. kayıtlı olan CİHAD MUHAMMED ALİ hakkında Kaçakçılık suçundan 

dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 24/02/2014 tarih ve 2013/1175 esas, 2014/249 

karar sayılı ilamı ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 

54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 7268  

————— 
Esas No : 2012/703 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; İbrahim ve Amoune oğlu 20/09/1964 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MOHAMED JAWICH ve Hussein ve Mariam oğlu 16/02/1978 

D.lu Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan AREF JOUMA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 28/03/2014 tarih ve 2012/703 esas, 2014/480 karar sayılı 

ilamı ile sanıkların beraatlerine ve sanıklarda yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 

54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 7269  

————— 
Esas No : 2012/702 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Khadija oğlu 14/02/1966 D.lu 

Aleppo/SURİYE Nüf. kayıtlı olan AHMAD SHAKES HANDAWI ile Ahmet ve Fatma kızı 

05/05/1990 D.lu Carablus/SURİYE nüf. Kayıtlı olan HİYAH YAYLALI hakkında Kaçakçılık 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2012/702 esas, 

2014/309 karar sayılı ilamı ile sanıkların beraatlerine ve sanıklarda yakalanan kaçak mallarında 

5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 7270 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmut ve Azize oğlu 1984 Halep D.lu olan 

Zekeriye Şerif hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 08/07/2014 tarih ve 2014/877 Esas, 2014/689 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 

mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde, kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6842 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammad Zaydan ve Subhiye oğlu 1974 

Halep D.lu olan Mahmut Gazal ve Muhammad - Subha oğlu 1984 Halep D.lu olan Ali Elsagel 

hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 

08/07/2014 tarih ve 2014/766 Esas, 2014/678 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet 

kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6843 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Fatma oğlu 1960 Halep D.lu olan 

Hüseyin Suveyt hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 08/07/2014 tarih ve 2014/785 Esas, 2014/691 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 

mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6844 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fatma oğlu 1985 Halep D.lu 

olan Nidal Hıllo, Ferid ve Vafa oğlu 1995 Halep D.lu olan Muhammed Hasano, Muhammed ve 

Nazlie oğlu 1968 Halep D.lu olan Ahmed Halebiye hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/07/2014 tarih ve 2014/769 Esas, 

2014/682 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6845 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Aişe oğlu 1993 Halep D.lu olan Yusuf 

Ahmed hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 10/07/2014 tarih ve 2014/789 Esas, 2014/695 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 

mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6850 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Emine oğlu 1989 Halep D.lu olan 

Ziyad Muhammed hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/530 Esas, 2014/647 karar sayılı ilamı ile 

sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6851 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Fadia oğlu 1980 Halep D.lu 

olan Ahmet Haşur hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 08/07/2014 tarih ve 2014/738 Esas, 2014/679 karar sayılı ilamı ile 

sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6852 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Çarhu ve İmo oğlu 1964 Halep D.lu olan 

Abdulkerim Çaho hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 08/07/2014 tarih ve 2014/772 Esas, 2014/684 karar sayılı ilamı ile 

sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı taktirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6853 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdullah ve Hane oğlu Halep 1982 D.lu olan 

Bekri Kazmuz hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 03/07/2014 tarih ve 2014/829 Esas, 2014/673 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 

mahkumiyet karan verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6858 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Şahud ve Huda oğlu Halep 1991 D.lu olan 

Ahmed Sakkar hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 03/07/2014 tarih ve 2014/828 Esas, 2014/674 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 

mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6859 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Halil ve Kadriye oğlu 1986 Halep D.lu olan 

Muhammed Çavuş hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/546 Esas, 2014/640 karar sayılı ilamı ile 

sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6860 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Cesim ve Fatma oğlu Halep 1960 D.lu olan 

Faruk Muhammed El Abbud hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 29/05/2014 tarih ve 2014/243 Esas, 2014/581 karar sayılı ilamı 

ile sanık hakkında mahkumiyet karan verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6861 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Fatma oğlu Suriye 1994 D.lu olan Ali 

Hasan hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/542 Esas, 2014/645 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 

mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6862 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Riyad ve Saniye oğlu Halep 01/01/1971 D.lu 

olan Ahmet Kelkeç hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/544 Esas, 2014/639 karar sayılı ilamı ile 

sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6863 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Celal ve Emmune oğlu Halep 1996 D.lu olan 

Kemal Gözübüyük hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/499 Esas, 2014/641 karar sayılı ilamı ile 

sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı taktirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6864 

————— 
14. Asliye Ceza Mahkemesince; Ömer ve Hasne oğlu Halep 01/01/1996 D.lu olan Ali 

Hason hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/541 Esas, 2014/646 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 

mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6865 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Haco ve Sabiha oğlu Halep 20/03/1984 D.lu 

olan Muhammed Abbas hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/545 Esas, 2014/650 karar sayılı ilamı ile 

sanık hakkında mahkumiyet karan verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6866 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Firdevs oğlu Halep 1996 D.lu 

olan Ali Hammoş hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 17/06/2014 tarih ve 2014/620 Esas, 2014/644 karar sayılı ilamı ile 

sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6867 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Said ve Fatma oğlu 1984 Halep D.lu olan 

hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 

08/07/2014 tarih ve 2014/768 Esas, 2014/681 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında mahkumiyet 

kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6868 

————— 
14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulhamid ve Lecuva oğlu 1994 Halep D.lu olan 

Muhammed Haçhalil hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 08/07/2014 tarih ve 2014/774 Esas, 2014/685 karar sayılı ilamı ile 

sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı taktirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6869 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulrezzak ve Ayişe oğlu 1978 Halep D.lu 

olan Vale Rahim hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 08/07/2014 tarih ve 2014/771 Esas, 2014/683 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 

mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK'nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6870 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Esat ve Nediye oğlu 1986 Halep D.lu olan 

Muhammet Dennu hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 08/07/2014 tarih ve 2014/767 Esas, 2014/680 karar sayılı ilamı ile 

sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6871 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Rabia kızı 1963 Halep D.lu 

olan Esume Hadded hakkında 5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 08/07/2014 tarih ve 2014/773 Esas, 2014/686 karar sayılı ilamı ile 

sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 

CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 

vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 

incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 

tebliğ olunur. 6872 

—— • —— 
İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/357 

Karar No : 2011/95 

Mahkememizin 22/02/2011 tarih, 2010/357 Esas 2011/95 Karar sayılı kararı ile Resmi 

Belgede Sahtecilik suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 204/1, 62/1, 63, 53/1 ve 5271 Sayılı 

Ceza Muhakemeleri Kanunun 231/8. Maddeleri uyarınca; hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına dair verilen karar, Corakuli ve Gökhe kızı, 19/12/1987 doğumlu, Türkmenistan 

uyruklu olan NARGIZA HAMRAYEVA'nın dosyaya bildirdiği adresinde ulaşılamaması ve açık 

adresi tespit edilememesi nedeniyle; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

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

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra Sanıktan tahsiline, 

İlan olunur. 6835 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SANTRALİMİZ 1. VE 2. ÜNİTELERİNDEKİ 8 ADET KÜL KOMPRESÖRÜ KONTROL 

PANELİ YERİNE 2 ADET PLC KUMANDA PANOLARININ TEMİNİ MONTAJI VE 

DEVREYE ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımı açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05     Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

A-a) Dosya No : 2014/54 

b) Niteliği, türü ve miktarı : SANTRALİMİZ 1. VE 2. ÜNİTELERİNDEKİ 8 

ADET KÜL KOMPRESÖRÜ KONTROL PANELİ 

YERİNE 2 ADET PLC KUMANDA PANOLARININ 

TEMİNİ MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

ç) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

d) İhale tarihi ve saati : 04.09.2014 Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin 

yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 5800 7287 

7572 71 Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR17 0001 0003 

9037 7120 [4354 40 no'lu hesaba 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 7553/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLAR SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.590,57 TL. ile en çok 40.696,38 TL. arasında değişen; 
27/08/2014 günü saat 16:00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 160,00 TL., en 
çok 5.430,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 42 adet araç; Açık Artırma suretiyle, Van 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi/Van adresindeki 
ihale salonunda 28/08/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar ve 
söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) 223 40 
26 - 1173 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van 
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 7563/1-1 

—— • —— 
POLATLI - KONYA TRAFO MERKEZLERİ ELLE KUMANDALI AYIRICILARIN MOTOR 
SÜRÜCÜ İLE SCADA ÜZERİNDEN YAZILIM DAHİL, KONTROL VE KUMANDASININ 

SAĞLANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/100207 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü 
 b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15 / 1735 Fax: 0312 309 05 75 
 c) Elektronik Posta Adresi : hasanhuseyingoren@tcdd.gov.tr 
2 - İhale Konusu Malın Adı : Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif 

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

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 08/09/2014 günü 
saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2. 
Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 7481/1-1 
—— • —— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN DEMİRYOLU ALTYAPI VE KATENER 
TASARIM YAZILIMININ PİYASADAN TEMİN EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2014/96917 
1 - İdarenin : 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi No: 121/A  35220 
Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İhalenin Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İhtiyacı Olan 

Demiryolu Altyapı ve Katener Tasarım Yazılımının Piyasadan Temin Edilmesi İşi. 
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3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 01.09.2014 Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 200,00.-TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 7392/1-1 
—— • —— 

DORSE SATIN ALINACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 1 adet dorse alımı 26 Ağustos 
2014 Salı günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine 
vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin 
edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel : (0 312) 303 48 00 / 413 7576/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Fatsa Belediye Başkanlığından: 

18.08.2014 tarih ve 29092 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Başkanlığımıza ait 
M.Kemal Paşa Mahallesinde tapunun 14 ada 1 parselinde kayıtlı 372,36 m2 kargir beş katlı işyeri 
vasıflı taşınmazdaki 6 (altı) adet bağımsız bölümün ayrı ayrı satılması ile ilgili ihale ilanına dair, 
ilanda madde 2’de belirtilen taşınmazların sıra numarası 1,3,4 ve 5 olması gerekirken, sehven 
1,2,3 ve 5 olarak yayımlanmıştır. 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 7516/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI 
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

[1 Kalem Mamul Mal Alımı] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına 
karar verilmiştir. [Başvuruların] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas 
alınması gerekmektedir.  

İhale kayıt numarası : 2014/98118 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Proje Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 
27310 Şehitkamil/GAZİANTEP  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (342) 360 11 85   Fax: 0 (342) 360 17 01 
c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr 
ç) [Yeterlik/İhale] dokümanının 
   görülebileceği internet adresi : http://bap.gantep.edu.tr 
2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı  
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 
b) Gazetenin adı ve tarihi 
    (yayımlanmış ise) : Resmi Gazete 18.08.2014 (29092 sayılı) 
3 - Düzeltilen [maddeler] : Yukarıda belirtilen internet adresinden 

görülebilir (1 nolu zeyilname ) 
 7603/1-1 
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RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 2 (iki) adet 

Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler 

yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale 

açık artırma ile tamamlanabilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312.201 18 05 /287 91 77 – 0 312 287 34 49 

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

2 - İhale Konusu 2 (iki) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler : 

 

İhale Dosya 

No 

Son Teklif 

Verme Tarih ve 

Saati 

İli 

İhale Edilecek 

Jeotermal Alanın 

Adı 

Jeotermal Alan için 

Belirlenen Geçici 

Teminat Tutarı 

(ABD Doları) 

2014/JA-274 
03.09.2014  

11.00 
Eskişehir Merkez-Ağapınar 40.000 $ 

2014/JA-275 
18.09.2014 

11:00 
Ankara Ayaş-Ilıca 40.000 $ 

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer : MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu 

4 - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar : Medeni hakları kullanmaya ehil 

T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet 

yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz 

şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları 

ve iştirakleri ile diğer kamu  kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir. 

6 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları 

Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL’sı karşılığı aynı adresten temin 

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

7 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü 

Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. Son teklif erme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel 

Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

8 - İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak 

üzere geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

değildir. 7587/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi, 20K-1C pafta, 1708 ada, 1 parsel 

nolu 9.700,00- m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkulümüzün 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 03.09.2014 tarihinde 

Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da 

Encümen huzurunda 7.000.000,00 ¨ muhammen bedel ve 210.000,00 ¨ geçici ihale teminatı ile 

satılacaktır. 

2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde 

bulunan Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Biriminde 

görülebilir. 

Çetinkaya Mahallesi, 20K-1C pafta, 1708 ada, 1 parsel nolu 9.700,00 m2 alana sahip arsa 

vasıflı gayrimenkulümüzün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu 

kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 03.09.2014 tarihi saat 14:00’e kadar Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Birimine vermeleri gerekmektedir. 

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkul K.D.V.'den istisnadır. İhale ile 

ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır. 

3 - Satış İhalesine katılacak olanlar için; 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ) 

1-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

2-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden) 

3-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli) 

4-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden) 

5-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak 

edenin Noterden onaylı imza sirküsü 

6-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak.) 

7-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (50,00 ¨) 

 İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ) 

1-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair) 

2-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 

3-) Ticaret Sicil Belgesi 

4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü 

5-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak 

edenin Noterden onaylı imza sirküsü 

6-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak.) 

7-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (50,00 ¨) 

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında 

T.R.T saat ayarı esastır. 

İlan olunur. 7486/1-1 
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MUHTELİF ARAÇ VE HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN 

AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA 

MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA 

BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR. 

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE 

TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE 

DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE 

TESCİL ETTİRİLECEKTİR. 

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE PARÇALARI MUHTELİF MARKA ARAÇ VE ARAÇ 

PARÇALARI, KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, 

MUHTELİF ALÜMİNYUM, PASLANMAZ, DİZEL MOTOR İLE TEKNE MOTORU, PVC 

VE PLASTİK MALZEME, TEZGAH, PİRİNÇ BAKIR RADYATÖR, PİK, JENERATÖR, 

KOMPRESÖR, MANGANLI DEMİR ÇELİK, M/G DENEY GEMİSİ, KONVEYÖR VE RULO 

BANT LASTİĞİ, SONDAJ BORU VE MATKAP MALZEMELERİ, SÖKÜMÜ EKONOMİK 

OLMAYAN MALZEMELER, KURŞUN, ATELYE ARTIĞI MALZEME, I-U DEMİR VB. 

HURDALARI. 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

02 EYLÜL 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

09 EYLÜL 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

16 EYLÜL 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

23 EYLÜL 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

30 EYLÜL 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

ŞARTNAMELER, ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ 

MÜDÜRLÜĞÜ, İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE KIRIKKALE, ALİAĞA/İZMİR VE 

SEYMEN/İZMİT MKE HURDA MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

GEÇİCİ VE KESİN TEMİNATLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA 

BELİRTİLEN KAPSAM VE ŞEKLE UYGUN OLACAKTIR.  

İŞLETMEMİZ 2886 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP 

YAPMAMAKTA VEYA DİLEDİĞİNE YAPMAKTA VEYA İHALE MEVZUUNU 

PARÇALAYIP AYRI AYRI YAPMAKTA SERBESTTİR. 

DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TELEFONLARIMIZA MÜRACAAT 

EDİLEBİLİR. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 7572/1-1 
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YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE GEÇİCİ ENH BAĞLANTISI YAPIM İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

Adıyaman-Besni Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman-Besni Organize Sanayi Bölgesine 

ait, YG- AG elektrik şebekesi ve geçici ENH bağlantısı yapım işi, birim fiyat esası ve birim 

fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 

teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Besni Belediye Hizmet Binası 4. Kat Besni/ ADIYAMAN 

a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB alanına ait YG- AG elektrik şebekesi ve geçici ENH 

bağlantısı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Besni/ADIYAMAN 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif bedeli 

    (2014 TEDAŞ B.F. ile) : 1.700.000.-TL 

f) Geçici teminatı : 119.000.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 

154 8. Kat Toplantı Salonu   Söğütözü-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 04/09/2014 - Saat  10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.    

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü- ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya 

Adıyaman-Besni Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının, Besni Belediye 

Hizmet Binası 4. Kat Besni/ADIYAMAN adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154 8.Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7503/2-2 
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TTK İHTİYACI OLARAK KOT İŞ ELBİSESİ ALIMI 4734 SAYILI KAMU İHALE 

KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE 

İHALE OLACAKTIR 

T.T.K. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İhale kayıt no : 2014-98253 

1 - İdarenin :  

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın :  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kot İş elbisesi:1500 Takım  

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Ambarları 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün de 

teslim edilecektir  

3 - İhalenin :  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 17/09/2014 – 15.00 

c) Dosya no : 1432208 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İdari şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 55’inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  

4.2.1 - Firmalar teklifleri ile birlikte 1 adet numune vereceklerdir. 

4.2.2 - İş elbiseleri için teknik şartnamede ki Teknik özellikler geçerli olacaktır. 

5 - Kısmi teklif Kabul edilmeyecektir. 

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

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

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 28.08.2014, saat 15:00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 7425/1-1 



20 Ağustos 2014 – Sayı : 29094 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2014/2015 Kampanya Dönemi Banaz Kantarı Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/97933 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Uşak – Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 276 231 14 91 – 94 Faks : 0 276 231 17 32 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Karayolu Pancar Nakliyesi 

 

Pancarın Tesellüm Edileceği Sevk Edilecek 

Fabrika Adı 

Nakliyeci Tarafından 

Taşınacak Pancar Ton Bölge Adı Kantar Adı 

MERKEZ Banaz Uşak 10.000 

 

b) İşin süresi : 2014/2015 Kampanya Süresi 

c) İşin yapılacağı yer : 2-a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

b) Tarih ve saati : 02.09.2014 Salı günü saat: 14.30 

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

4.1.1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.) 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

5.1. İş deneyimi gösteren belgeler : 

5.1.1. Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. İş Deneyim Belgeleri ile 

ilgili diğer hususlar ihale dokümanında yer almaktadır.   

6 - Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu 

işler.  

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 
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9 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi/Uşak adresinde 

görülebilir ve TL. 100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler, 02.09.2014 Salı günü, saat 14.30’a kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. ( Postadaki gecikmelerden 

İdare sorumlu tutulamaz.) 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

13 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü 

olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını 

değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir.  

 14 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

15 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

16 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 7491/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Pendik Belediye Başkanlığından: 

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye 

Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname 

bedeli 250 (ikiyüzelli) TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) 

temin edilebilir. 

 

Bölge Ada Parsel 
Parsel 

Alanı (m²) 

İmar 

Durumu 
Muhammen Bedeli Geçici Teminat 

İhale gün 

ve saati 

Dolayoba --- 4633 792,69 
Konut 

(K2) 

1.743.918,00-

(birmilyonyediyüzkırküç 

bindokuzyüzonsekiz TL.) 

52.318,00-

(elliikibinüçyüz 

onsekiz TL.) 

04.09.2014 

Perşembe 

Saat:10.30 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında konut (K2) alanında 

kalmaktadır. Taks: 0.40, Emsal:1.50, Hmax: Sabiha Gökçen Hava Mania Planı Kriterlerini 

aşmamak kaydı ile 30.50 m’dir. 

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 
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A) GERÇEK KİŞİLERDEN : 

1 - İkametgah belgesi, 

2 - Nüfus cüzdan sureti, 

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN : 

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza 

beyannamesi, 

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:  

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) 

veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Parası 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 

mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 

Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 

edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 

olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı 

ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 

kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 7428/1-1 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 20 Ağustos 2014 – Sayı : 29094 

 

BİLGİSAYAR, DONANIM VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Kamu İhale Kurumu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan 

bilgisayar, donanım ve çevre birimleri, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

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

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 28/08/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 7579/1-1 



20 Ağustos 2014 – Sayı : 29094 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ekonomi Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar 

donanım ve lisans, teknik şartnamesine ve kuruluşça istenen marka/modeline uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01/09/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 7580/1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 20 Ağustos 2014 – Sayı : 29094 

 

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazılımı kuruluşça hazırlanan teknik 

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

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 28/08/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale 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 İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

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

 7581/1-1 
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KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine, marka modeline, özelliklerine 

ve teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın 

alınacaktır. 

 

MALZEMENİN GRUBU MİKTARI 
NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

KIRTASİYE MALZEMESİ 

İmza dosyası (içten körüklü    

10 yapraklı PVC) 
8.000 Adet P-48.b/28.03.2007 01.09.2014 

Deri kaplı bloknotluk 1.000 Adet Z-19.e/15.01.2013 01.09.2014 

Kopya kalemi (kırmızı) 40.000 Düzine G-07.b/03.01.2005 02.09.2014 

Kopya kalemi (mavi) 10.000 Düzine G-07.b/03.01.2005 02.09.2014 

Kopya kalemi (yeşil) 10.000 Düzine G-07.b/03.01.2005 02.09.2014 

Asetat kalemi (su bazlı siyah) 30.000 Adet 
Firma numunesine 

göre 
02.09.2014 

Asetat kalemi (su bazlı kırmızı) 20.000 Adet 
Firma numunesine 

göre 
02.09.2014 

Asetat kalemi (su bazlı mavi) 20.000 Adet 
Firma numunesine 

göre 
02.09.2014 

Tükenmez kalem (cep tipi, 

plastik) 
15.000 Adet G-01.e/14.02.2006 03.09.2014 

Roller kalemden (dokümantasyon 

kullanımı için kalıcı siyah renk 

mürekkepten değiştirilebilir 

refilli) 

50.000 Adet 
Marka Model 

esasına göre 
03.09.2014 

Roller kalemden (dokümantasyon 

kullanımı için kalıcı mavi renk 

mürekkepten değiştirilebilir 

refilli) 

150.000 Adet 
Marka Model 

esasına göre 
03.09.2014 

Istampa mürekkebi (siyah 500 

ml) 
500 Şişe B-05.e/15.06.2012 04.09.2014 

Zımba Makinesi Teli uz. 4,5 mm 60.000 Kutu D-06.j/07.12.2005 04.09.2014 

Zımba Makinesi Teli uz. 9,5 mm 30.000 Kutu D-06.j/07.12.2005 04.09.2014 

Dev ataş 20.000 Kutu K-01.c/24.04.2007 04.09.2014 

Tarih damgası (normal boy) 1.000 Adet I-16/06.06.2002 05.09.2014 

Cilt bezi (siyah) 2.000 Metre O-03.e/12.04.2007 05.09.2014 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 
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a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

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

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III 

Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin 

istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç 

zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara 

uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, 

numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer 

belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak 

değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araştırması yaptırılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT 

verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 

4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere 

vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

9 -  İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin 

(Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, 

teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır. 7582/1-1 
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T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME 

BAŞKANLIĞI İHTİYACI BİLİŞİM ALTYAPISI İYİLEŞTİRME PROJESİ 

KAPSAMINDA TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ihtiyacı Bilişim 

Altyapısı İyileştirme Projesi kapsamında teçhizat alımı teknik şartnamesine ve marka modeline 

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

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/09/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, 

teknik şartnamede belirtilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 7583/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.07.2014 tarihli toplantısında, Trabzon ili nüfusuna 

kayıtlı 10.03.1986 doğumlu Abdurrahim oğlu Cevahir ÜÇÜNCÜOĞLU'nun Polonya'daki 

"Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrewkiego"dan aldığı diploması ile ilgili olarak 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.01.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 083108 seri 

numaralı "Mimarlık ve Şehircilik" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesinin iptal 

edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve 

kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 7540/1-1 

————— 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23.07.2014 tarihli toplantısında, Sivas ili nüfusuna 

kayıtlı 04.05.1969 doğumlu Mustafa oğlu Hüseyin DOĞAN'ın Azerbaycan'daki "Azerbaycan 

Teknik Üniversitesinden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 

02.04.2013 tarihli kararma istinaden düzenlenen 03562 seri numaralı "Elektrik Mühendisliği" 

alanındaki "Mezuniyet Geçici Lisans Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş 

olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla 

ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 7539/1-1 

—— • —— 

Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İLAN TUTANAĞI 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden : 07.07.2014 tarih ve 2839289 sayılı savunma 

istem yazısı 

Murat ÖZKÖK- Özel Gökalp MTSK Usta Öğreticisi 

02.11,2013 tarihinde yapılan Direksiyon Eğitimi sınavına; saatinde ( 08:00' da) 

gelmediğiniz. 

İddiaları ile ilgili 657 Sayılı DMK'nın 130. maddesi gereğince 7 gün içerisinde 

savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda 

İlanen tebliğine karar verildiğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre 

ilanen tebliğ olunur. 7529/1-1 

————— 

İLAN TUTANAĞI 

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden : 07.07.2014 tarih ve 2839271 sayılı savunma 

istem yazısı 

Mehmet TELLİ- Özel Gökalp MTSK Usta Öğreticisi 

23.01.2014 tarihinde yapılan Direksiyon Eğitimi derslerine gelmediğiniz. 

İddiaları ile ilgili 657 Sayılı DMK'nın 130. maddesi gereğince 7 gün içerisinde 

savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda: 

İlanen tebliğine karar verildiğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen 

tebliğ olunur. 7528/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Uğur Mumcu Mahallesi 13811 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 7573/1-1 
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Marmara Üniversitesinden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere “375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname”nin Ek 6 ncı maddesi ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli 

Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda 

istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınavla toplam 10 (on) adet 

Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 

(KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 

adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz 

etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel 

şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar 

arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim 

personeli pozisyon adedinin 10 (on) katı aday sınava alınacaktır. 

 

İş Tanımı Adet Çalışma Süresi Ücret 

Yazılım Proje Yöneticisi 2 Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 4 katı 

Yazılım Takım Lideri 3 Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı 

Yazılım Geliştirme Uzmanı 4 Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı 

Ağ ve Sistem Uzmanı 1 Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı 

 

SINAV TARİHİ VE YERİ: 

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav 30 Eylül 2014 tarihinde saat 10:00’da Marmara 

Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ile endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye 

sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna 

tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 

prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 

dikkate alınır), 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 



20 Ağustos 2014 – Sayı : 29094 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

f) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, 

g) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak, 

h) Süresi içinde başvurmak. 

ÖZEL ŞARTLAR: 

Yazılım Proje Yöneticisi (2 Kişi) 

a) Bu ilanda yer alan Yazılım Takım Lideri pozisyonuna ait şartları taşımak, 

b) Tercihen en az 3 yıl yönetici pozisyonunda çalışmış olmak, 

c) En az 5 yıllık bilişim takımı ve proje yönetme deneyimine sahip olmak, 

d) Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim 

sahibi olmak, 

e) SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak, 

f) Veritabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veritabanı 

kullanım metotlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak, 

g) Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak, 

h) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz 

kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve 

programlamasını yapabilmek, 

i) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi 

olmak, 

j) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV 

ürünlerinde deneyimli olmak, 

k) LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak. 

Yazılım Takım Lideri (3 Kişi) 

a) Bu ilanda yer alan Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonuna ait şartları taşımak, 

b) Tercihen bilişim alanında en az 6 yıllık deneyime sahip olmak, 

c) En az 2 yıllık yazılım takımı yönetme deneyimine sahip olmak, 

d) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) 

sertifikasına sahip olmak, 

e) Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve 

değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak, 

f) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak, 

g) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının 

teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak, 

h) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak, 

i) Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada 

gerekli görülen noktalara müdahale edebilmek, 

j) Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim 

sahibi olmak. 

Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 Kişi) 

a) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi 

derecede bilgi sahibi olmak, 

b) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak, 

c) C#.NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak, 

d) NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak, 
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e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak, 

f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, 

g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak, 

h) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi 

olmak, 

i) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak, 

j) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak, 

k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi 

olmak, 

l) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak, 

m) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak, 

n) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak, 

o) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 

p) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak, 

q) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak. 

Ağ ve Sistem Uzmanı (1 Kişi) 

a) Veri Merkezi yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, 

b) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi 

güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 5.000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde 

sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıl çalışmış olmak, 

c) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip 

olmak, 

d) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda deneyim 

sahibi olmak, 

e) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, VMWare veya HyperV ürünlerinde 

deneyimli olmak, 

f) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ 

teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, 

g) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Ateş Duvarı 

(Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim deneyimlerine sahip olmak, 

h) Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme 

deneyimlerine sahip olmak, 

i) Ağ teknolojisinde profesyonel seviyede, halen geçerli bir sınav geçiş belgesine sahip 

olmak, 

j) IPv6, Ağ Güvenliği, Bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISO 27001), Kablosuz Ağ ve Veri 

merkezi ağ teknolojileri (Cisco Nexus) hakkında eğitim belgelerine sahip olmak, 

k) IPv6, uygulama yük dengeleme, veri merkezi, kablosuz ağ kurulum ve yönetimlerinde 

deneyim sahibi olmak. 

SINAV KONULARI 

Yazılım Proje Yöneticisi 

Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, Proje yönetimi, SQL Server 2012 ve ileri 

sürümleri, Web Servisleri, Nesne yönelimli programlama tasarım ve araçları 

Yazılım Takım Lideri 

Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, Proje yönetimi, SQL Server 2012 ve ileri 

sürümleri, Web Servisleri, 
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Yazılım Geliştirme Uzmanı 

Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, ASP.NET MVC, Visual Studio.NET, C#, 

Entity Framework 

Ağ ve Sistem Uzmanı 

Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, IPv6, Ağ Güvenliği, Bilgi güvenliği, 

uygulama yük dengeleme, veri merkezi, kablosuz ağ 

ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (3.757,34 TL) 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak 

Kurum, tavan ücretlerin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

DİĞER HUSUSLAR 

Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Marmara Üniversitesi 

Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy/İSTANBUL” adresine şahsen veya bu adrese son 

başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yolu ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten 

sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İlan hakkında diğer 

açıklamalar http://pdb.marmara.edu.tr adresinde yer almaktadır. 7602/1-1 

—— • —— 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler: 

Başvuru Dilekçesi, 

Özgeçmişi, 

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım. 

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

Mimarlık 

ve Tasarım 
Mimarlık Profesör 1 

Mimari tasarım, mimari ergonomi, mimari 

psikoloji, mimari görsel modeller, mimari 

mekân simülasyonu, yeşil bina ve mimari 

restorasyon uygulamaları, yerel mimari 

çalışmaları 

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 7571/1-1 

—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 09.05.2014 gün ve 90 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2014 gün ve 1232 sayılı kararı ile onaylanan, 

“Pursaklar İlçesi 95341 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle 

askıya çıkartılmıştır. 

İlanen ilgililere duyurulur. 7601/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/52156 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Jandarma Asayiş Kolordu 

Komutanlığı 
İl/İlçe Van/Merkez 

Adresi 
Hacı Bekir Mahallesi Hacı Bekir 

Kışlası 
Tel-Faks 0432 486 10 00 

Posta Kodu 65100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mümtaz Demir-Müteahhit  

Adresi 
Cumhuriyet Caddesi Özdinç İşhanı Kat 1 

Merkez-Hakkari 
 

T.C. Kimlik No. 23962890526  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1133  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7578/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Antalya Orman Bölge 

Müdürlüğünden:  

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7577/1-1 
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/45702 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü 

Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı 

İl/İlçe Iğdır/Merkez 

Adresi 
Cumhuriyet Mah. Rıza Yalçın 

Cad. No: 12 
Tel-Faks 0476 226 13 14-227 84 89 

Posta Kodu 76000 E-Mail www.igdir.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Muhammed Tunçdemir  

Adresi 
Akköprü Mah. Değirmen Yolu 2 Sk. 

No:9 İç Kapı No:1 Tuşba/Van 
 

T.C. Kimlik No. 37939559460  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Van Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 11311/Van  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7586/1-1 
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/5492 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurumları 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Mersin Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Mersin 

Adresi 

MEÜ. Sağlık Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Müdürlüğü 

İhsaniye Mah. 4935 Sok. No:3 

Mersin 

Tel-Faks 0324 336 10 51-0324 337 43 35 

Posta Kodu 33079 / Mersin E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Laboratest Ecza Deposu Bil. Müş. 

ve Tıbbi Malz. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Hunat Mah. Seyit Burhaneddin 

No:11/8 Kayseri 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5260362289  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 25235  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7589/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Zonguldak İl Özel İdaresi İl/İlçe Zonguldak/Merkez 

Adresi 

Mithatpaşa Mahallesi Bostan 

Sokak No:2 12 Katlı İş Merkezi 

Kat:8 

Tel-Faks 372 252 48 81-252 48 82 

Posta Kodu 67100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Zonguldak 100.  Yıl Vakfı  

Adresi 
Büklüm Sokak No:48/13 

Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı Değil  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7591/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7584/1/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 7584/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.04.134 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 23.07.2014-108 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 23.07.2014-3937 ADANA 

Mersin ili, Mut ilçesi, Kışla Mahallesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 13.09.1993 gün ve 1503 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilen Kilisetepe Höyüğünün sit fişinin ve sit alanı sınırlarının revize edilmesine ilişkin 

Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor ve ekleri, Adana Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.09.1993 gün ve 1503 sayılı ve 06.10.1994 gün ve 1903 

sayılı kararları, Kurulumuzun 30.04.2014 gün ve 3661 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Mut ilçesi, Kışla Mahallesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 13.09.1993 gün ve 1503 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilen Kilisetepe Höyüğüne ilişkin hazırlanmış olan kararımız eki revize sit fişinin ve sit 

haritasının uygun olduğuna, 1. Derece arkeolojik sit alanında kalan taşınmazlara bugüne kadar 

şerh verilmemişse 1. Derece arkeolojik sit alanı şerhi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.04.138 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 23.07.2014-108 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 23.07.2014-3940 ADANA 

Mersin ili, Mut ilçesi, Suçatı Mahallesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.09.1993 gün ve 1503 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilen Attepe Höyüğünün sit fişinin ve sit alanı sınırlarının revize edilmesine 

ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.07.2014 günlü rapor ve ekleri, Adana Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.09.1993 gün ve 1503 sayılı ve 06.10.1994 gün ve 

1903 sayılı kararları, Kurulumuzun 30.04.2014 gün ve 3661 sayılı kararı okundu, ekleri ve 

konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Mut ilçesi, Suçatı Mahallesinde bulunan ve Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.09.1993 gün ve 1503 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilen Attepe Höyüğüne ilişkin hazırlanmış olan kararımız eki revize sit fişinin 

ve sit haritasının uygun olduğuna, 1. Derece arkeolojik sit alanında kalan taşınmazlara bugüne 

kadar şerh verilmemişse 1. Derece arkeolojik sit alanı şerhi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 22.05.09 

TOPLANTI TARİHİ-NO : 07.08.2014 – 108 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 07.08.2014 – 1847 EDİRNE 

Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Hamzabeyli Köyü, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı 

bulunan, 148 ada, 109 parselde yer alan Hamzabeyli Kalesinin tescil edilmesi istemine ilişkin 

Kurulumuzun 26.06.2014 tarih ve 1803 sayılı kararı gereği 07.08.2014 tarihinde yerinde 

incelendi, yapılan incelemeler sonucunda; 

Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Hamzabeyli Köyü, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı 

bulunan, 148 ada, 109 parselde yer alan Hamzabeyli Kalesinde 07.08.2014 tarihinde yapılan 

yerinde inceleme sonucunda; Hamzabeyli Kalesinin 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler 

taşıması nedeniyle ekli 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine 

* Taşınmazda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 

005.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında yer alan 1. Derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin 

geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine, 

* 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı sınırları belirlenen 1. Derece arkeolojik sit alanında, 

madencilik faaliyeti ile her türlü inşai ve fiziki müdahale gerektiren faaliyetlerin yapılamayacağına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 26.06/231 

TOPLANTI TARİH VE NO : 07.08.2014 -132 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİH VE NO : 07.08.2014 -2637  ESKİŞEHİR 

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Hamamkarahisar Mahallesi’nde yer alan tescilli 

Örenbağları Antik Yerleşimi I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti sınırlarının güncellenmesi 

konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi konusundaki 30.05.2014 tarih, 2516 

sayılı Kararımız doğrultusunda hazırlanan kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün 01.07.2014 tarih, 254166-53149 sayılı, TANAP Doğal Gaz İletim A. Ş’nin 

11.07.2014 tarih, 114 sayılı, Eskişehir Valiliği’nin (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) 

23.07.2014 tarih, 958-9871 sayılı yazısı ve 31.07.2014 tarih, 5270 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, fotoğrafları, tescil fişi, öneri sit sınırları paftası ile dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Hamamkarahisar Mahallesi, Örenbağları Mevkii’nde yer 

alan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 06.02.1982 tarih, 3339 sayılı 

Kararı ile tescilli, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.09.2008 

tarih, 2999 sayılı Kararı ile 1/5000 ölçekli sit sınırı paftası uygun bulunan Örenbağları Antik 

Yerleşimi I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti’ne ilişkin güncellenen koordinatlı sit sınırları 

paftasının uygun olduğuna, sit sınırlarının işaretlendiği kadastral paftanın hazırlanarak 

Kurulumuza iletilmesine, ilgili parsellere şerh konulmasına, Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş 

dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, 

söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin 

geçerli olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

BÖLGE KURULU 

KARAR 

 11.00/250 

TOPLANTI TARİH VE NO : 08.08.2014 -133 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİH VE NO : 08. 08.2014 - 2654 ESKİŞEHİR 

Bilecik İli, Merkez, Deresakarı Köyü’nde tespit edilen tümülüsün tescili konusunda 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesine ilişkin Bilecik Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü)  18.04.2014 tarih, 802 sayılı yazısı ve eki 14.04.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman 

raporu, faaliyeti etkilenen kurum görüşlerinin iletilmesinin istendiği Kurul Müdürlüğünün 

15.05.2014 tarih, 1713 sayılı, Bilecik Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 12.06.2014 tarih, 2109 

sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2014 tarih, 254265-52926 sayılı yazıları, 

31.07.2014 tarih,  5264 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, tescil fişi, öneri sit 

sınırları paftası ile dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Bilecik İli, Merkez, Deresakarı Köyü’nde tespit edilen Üyücük Tümülüsü’nün I. (Bir) ve 

III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve 

koordinatların aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna, ilgili parsellere şerh konulmasına, 

söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin 

geçerli olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/70)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/71)
— Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul

ve Esaslar Hakkında Tebliğ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/74 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/75 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. 


