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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ
HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6563 Kabul Tarihi: 23/10/2014

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ticarete ilişkin esas ve usulleri düzen-

lemektir.
(2) Bu Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlu-

luklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi
verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsar.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Elektronik ticaret: Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda ger-

çekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,
b) Ticari iletişim: Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari

faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü ileti-
şimi,

c) Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri,
akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak
elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli
iletileri,

ç) Hizmet sağlayıcı: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
d) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına

elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
e) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ifade eder.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 3 – (1) Hizmet sağlayıcı, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin ya-

pılmasından önce;
a) Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,
b) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,
c) Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından

saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup ol-
mayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,

ç) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine
ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,

d) Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına
ilişkin bilgileri,

sunar.
(2) Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle ilgili davranış

kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini belirtir.
(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenle-

melerin aksini kararlaştırabilirler.
(4) Hizmet sağlayıcı, sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının alıcı tarafından

saklanmasına imkan sağlar.
(5) Birinci ve ikinci fıkralar, münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel

iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.
Sipariş
MADDE 4 – (1) Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde aşağıdaki esaslar

geçerlidir:
a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilme-

sinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tara-
fından açıkça görülmesini sağlar.

b) Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araç-
larıyla teyit eder.

c) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin
mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.

(2) Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebil-
mesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar.

(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenle-
melerin aksini kararlaştırabilirler.

(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkra, münhasıran elektronik posta yo-
luyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.

Ticari iletişime ilişkin esaslar
MADDE 5 – (1) Ticari iletişimde:
a) Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça be-

lirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır.
b) İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların

bu niteliği açıkça belirlenebilmeli, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına
kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olma-
lıdır.
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Ticari elektronik ileti gönderme şartı
MADDE 6 – (1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak

kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alı-
nabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde,
temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik
iletiler için ayrıca onay alınmaz.

(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir.
Ticari elektronik iletinin içeriği
MADDE 7 – (1) Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır.
(2) İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne

bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi
gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır.

(3) İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına
yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.

Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı
MADDE 8 – (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik

iletileri almayı reddedebilir.
(2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz

olarak  iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yü-
kümlüdür.

(3) Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik
ileti göndermeyi durdurur.

Aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan

gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu
mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını
araştırmakla yükümlü değildir.

(2) Bu Kanunun 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde düzenlenen yükümlülüklerin aracı
hizmet sağlayıcılarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Kişisel verilerin korunması
MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı:
a) Bu Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin

saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur.
b) Kişisel verileri ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemez ve başka

amaçlarla kullanamaz.
Bakanlık yetkisi
MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanması ve elektronik ticaretin gelişi-

miyle ilgili her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkilidir.
(2) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında Bakanlık

yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları in-
celemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ilgililer
istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve
gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım
ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

Cezai hükümler
MADDE 12 – (1) Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-

dindeki yükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 7 nci maddesinin birinci fık-
rasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından
beş bin Türk lirasına kadar,
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b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin ikinci fık-
rasındaki, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki veya 7 nci maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet
sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar,

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçün-
cü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağ-
layıcılara iki bin Türk lirasından on beş bin Türk lirasına kadar,

ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere iki bin Türk lirasından
beş bin Türk lirasına kadar,

idari para cezası verilir.
(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak ileti

gönderilmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idari para cezası on katına kadar
artırılarak uygulanır.

(3) Bu maddede öngörülen idari para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki,
merkezde Bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne, taşrada ise Bakanlığın il müdürlüklerine dev-
redilebilir.

Yönetmelikler
MADDE 13 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler; Adalet Bakanlığı,

Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görüşleri alınarak Bakanlık tarafından hazırlanır.

Değiştirilen mevzuat
MADDE 14 – (1) 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun

50 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar
eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) İşletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarla,
önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj
gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama veya cinsel içerik ile-
timi gibi maksatlarla haberleşme yapılamaz. İşletmeciler, sundukları hizmetlere ilişkin olarak
abone ve kullanıcılarıyla siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamazlar.”

“(6) İşletmeciler tarafından, abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin bir mal ya da
hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair bilgilendirilerek ve red-
detme imkânı sağlanarak edinilmiş olması hâlinde, abone ve kullanıcılarla önceden izin alın-
maksızın aynı veya benzer mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım
hizmetleri için haberleşme yapılabilir.

(7) Abone ve kullanıcılara, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve verdikleri izni
geri alma hakkı kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlanır.”

Onay alınarak oluşturulan veri tabanları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticari elektronik

ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında 6 ncı mad-
denin birinci fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Kanun 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/11/2014

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 5 Kasım 2014 – Sayı : 29166



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BAŞ DÖNMESİ VE DENGE BOZUKLUKLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Baş Dönmesi ve Den-

ge Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Baş Dönmesi ve Denge Bo-

zuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Baş Dönmesi ve Denge Bozuklukları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının ve

ilgili diğer kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında baş dönmesi ve denge bozuk-
luklarının tanı ve rehabilitasyonu ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak,
eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kamuoyunun baş dönmesi ve denge bozukluklarının tanı ve
rehabilitasyonu konusunda bilgilendirilmesine ve eğitilmesine katkıda bulunmaktır.

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

bulunur:
a) Yurt içinde ve yurt dışında, baş dönmesi ve denge bozuklukları ile ilgili her konuda

temel ve uygulamalı araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara ka-
tılmak ve desteklemek,
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b) Baş dönmesi ve denge bozuklukları ile ilgili bilimsel gelişmeleri temel alan ulusal
ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler
düzenlemek,

c) Baş dönmesi ve denge bozukluklarının değerlendirme ve rehabilitasyonuna ilişkin
kanıta dayalı verileri belirlemek,

ç) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak,
d) Baş dönmesi ve denge bozukluğunun birey, aile ve toplum üzerinde meydana getir-

diği bireysel, sosyal ve ekonomik sorunları belirlemek, çözüme yönelik projeler geliştirmek
ve bu alanda oluşturulacak sosyal politikalara katkıda bulunmak,

e) Vestibüler/Denge Rehabilitasyonu (VDR) ile dengeyi geliştirmeyi, düşme sayısını,
subjektif baş dönmesi hissini, görsel ve somatosensorial uyaranlara aşırı bağımlılığı, vestibüler
oryantasyon bozukluğunun sebep olduğu anksiyete ve somatizasyonu azaltmayı, hareket sü-
resince stabiliteyi ve nöromusküler koordinasyonu iyileştirmeyi sağlamak,

f) Baş dönmesi ve denge bozukluğuna erken müdahalenin önemi konusunda toplumun
aydınlatılması ve bireylerin bilgilendirilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek,
kitap, dergi ve broşür basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak
bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

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

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasında iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

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

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
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yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

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

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

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

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

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

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

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

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye
yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK SINAV YÖNETİMİ,
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Elektronik Sınav Yö-

netimi, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına
ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Elektronik Sınav Yönetimi,

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ESYM): Hacettepe Üniversitesi Elektronik Sınav Yönetimi, Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ölçme ve değerlendirmeye dayalı her türlü yazılı sı-

navları güvenli sınav salonlarında elektronik ortamda uygulamak, değerlendirmesini yapmak
amacıyla yazılım, donanım ve tasarım için araştırma, geliştirme, inceleme, güncelleme, eğitim
ve yerelleştirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

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

bulunur:
a) Elektronik sınavın önemi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak veya bu hizmeti alacak

olan Üniversite birimlerine, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak, elektronik
sınav hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin bilgilendirme, eğitim ve çalıştay programları dü-
zenlemek, katılımcıların sınav uygulama sistemi ve yazılımlar ile tanışıklığını sağlamak ama-
cıyla elektronik ortamda deneme sınavları düzenlemek,
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b) Üniversiteye bağlı birimlerce ya da özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca teknik
anlamda belirlenen usullere göre hazırlanan elektronik sınavların; bu amaç için özel olarak ta-
sarlanmış elektronik sınav salonlarında uygulanmasını sağlamak ve sınav sonuçlarını ilgili bi-
rimlere hızlı ve güvenli bir biçimde iletmek,

c) Elektronik sınav hizmetlerinin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik olarak,
mevcut yazılımların yerelleştirilmesi, ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesi, yeni yazılım veya
donanım bileşenlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak, sınavlara yönelik yüksek
güvenlikli uygulama salonları açmak, uygulanan sınavlara ilişkin veri bankası oluşturmak,

ç) Merkez faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için internet ortamında internet
sitesi kurmak, sınav katılımcıları ve sınav hazırlayıcılarına yönelik olarak bilgilendirici, açık-
layıcı, basılı veya elektronik kitap, kitapçık, kılavuz, makale ve raporlar hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri

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

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör ta-
rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini vekil ola-
rak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

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

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

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

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

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

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

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

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

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

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Bo-
şalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten
üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLERİ DÜZEY SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ

EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi İleri Düzey Sağlık

Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi İleri Düzey Sağlık Teknoloji-

leri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (STEM): Hacettepe Üniversitesi İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim,

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadavra, hayvan, simülasyon ve modelleme ile ilgili

akademik çalışmalar yapmak, projeleri geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu prog-
ramlar ve uygulamalar aracılığıyla Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve
uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Merkez, Hacettepe
Üniversitesinin Uluslararası Sağlık Eğitim Perspektifi olarak ilgili bölümlerle ve Üniversitede
uluslararası faaliyet gösteren tüm birimlerle ortak çalışmalar yapmak, uluslararası sağlık tu-
rizmini canlandırmak için sağlık eğitimi destekli sağlık turizmi kavramını Üniversitenin ilgili
tüm bölümlerine entegre etmeyi amaçlamaktadır.

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

bulunur:
a) Üniversitenin ilgili bölümlerinde yürütülmekte olan lisans/lisansüstü programları

öğrencilerine yönelik bilimsel araştırma projeleri ve tez çalışmalarına imkan sağlamak,
b) Cerrahi ve pratik uygulamaya yönelik hayvan, simülasyon ve kadavra tabanlı eği-

timler planlamak,
c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili, özellikle temel klinik bilimleri içeren çoklu di-

siplinli eğitimler planlamak,
ç) Merkezin uluslararası danışmanlar kurulu ve konusunda yetkin konuk bilim adamları

sayesinde Üniversitenin bölümlerinde yürütecekleri eğitim ve araştırma faaliyetlerine katkı
sağlamak,
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d) Sağlık profesyonellerinin kendi mesleklerine yönelik uygulamaları en az kompli-
kasyon ile yapabilmeleri için bu konuda altın standart olan simülasyon ve kadavra eğitimleri
almalarını sağlamak,

e) Öğrencilik sonrasında kişilerin mesleki yaşamlarında gelişimlerini sürdürebilmeleri
için sürekli mesleki eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak,

f) Hayvan, kadavra ve simülasyon modelleri ile ilgili eğitimleri meslek yaşamlarının
her alanında kullanabilecekleri konusunda farkındalık yaratmak,

g) Mesleklerinde akademik kariyer planlayanlar için sağlık ve teknolojileri konusunda
kendi projelerini geliştirmek için araştırma ve geliştirme faaliyetleri imkanı sağlamak,

ğ) Programlarının uygulama boyutunda en büyük eksiklik olan hayvan, kadavra ve si-
mülasyon uygulamalarını ayrı ayrı veya hibrit eğitim modelleri ile sağlamak,

h) Kendi uzmanlık alanlarında en yetkin ve uluslararası saygınlığı en yüksek olan yerli
ve uluslararası bilim adamlarının mesleki eğitim ve tecrübelerinden faydalanmak için bilimsel
danışmanlar kurulu oluşturmak,

ı) Yürütülmekte olan program ve araştırmalarda bugüne kadar kullanılmayan ve klinik
anatomi konseptini oluşturmaya yönelik cerrahi uygulamaları amaçlayan kadavra eğitim mo-
delinin kullanılmasını sağlamak,

i) Üniversite bünyesinde kadavra, hayvan ve simülasyon konularında yapılan araştır-
maları desteklemek, ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, kurs ve seminerler düzen-
lemek,

j) Üniversitede, ülkemizdeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ilişkiler kurmak ve
yapılacak olan lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak,

k) Tıbbi beceri ve simülasyon merkezleri ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda
akreditasyon çalışmalarını yürütmek,

l) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer
faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

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

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

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

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,
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b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeni-
den görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

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

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

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

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

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen ondört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Bo-
şalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten
üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TOPRAK ETİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organ-
ların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm, anabilim dalları ve ilgili

diğer kuruluşların işbirliği ile toprak etiği konusunda multidisipliner yaklaşımla doğanın ko-
runmasına, onarımına ve sürdürülebilirliğe yönelik evrensel düzeyde bilimsel araştırmalar yap-
mak, toprak etiği çalışmalarının gelişmiş ülkelerde izlenen biçimiyle Türkiye’de de etkili bir
şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, yurtiçi ve yurtdışı özel ve tüzel kişiler ile kamu
kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları konularda araştırma ve uygulamalar yapmak, ortak
çalışmalar yürütmek, örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

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

bulunur:
a) Toprak etiği konularında farklı disiplinlerden aynı konularda araştırmalar yapan bilim

insanı ve uzmanları bir araya getirerek, ortak çalışmalar yapmak, endüstri ve sanayi kuruluş-
larının ve diğer akademik enstitülerin de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme
projeleri oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak,
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b) Çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma, ormanların korunması, geliştiril-
mesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı konularında araştırmaları teşvik etmek, projeler geliştirmek,
yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve kamunun bu konularda politika oluşturmasına kat-
kıda bulunmak,

c) Yabanıl doğanın korunmasına yönelik politikalar geliştirilmesine bilimsel katkı sağ-
lamak. Çevre tarihi alanında bilimsel araştırmaları teşvik etmek,

ç) Korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma
alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili bilimsel ve uygulamaya yönelik çalışmalar
yapmak; bu konulardaki kamu-özel çalışmaları desteklemek ve politika oluşturulmasına destek
vermek,

d) Av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesi konularında
bilimsel çalışmaları teşvik etmek, bu konularda ilgili kamu idarelerine destek vermek, uygu-
lamalarda örnekler sağlamak,

e) Su kaynaklarının korunmasına, sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına, geçmişte
kurutulan sulak alanların restorasyonuna ilişkin çalışmaları teşvik etmek, yapılmakta olan ça-
lışmaları desteklemek, ulusal politikaların oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak,

f) İklim değişikliği ve iklim değişikliğinin etkileri konusunda çalışmalar yürütmek ve
bu konudaki koordinasyon çalışmalarına katkı sağlamak,

g) Üniversite içerisinde, toprak etiği çerçevesinde temel ve uygulamalı araştırmalar dü-
zenlemek, teşvik etmek, koordine etmek, bu amaçlarla, yurt içi ve yurt dışı benzer kuruluşlarla
işbirliği yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer, çalıştay, yaz okulları ve kurslar dü-
zenlemek, bilimsel yayınlar yapmak, toplumda çevre bilincini ve ekolojik okur yazarlığı ge-
liştirmek için çeşitli etkinliklerde bulunmak,

ğ) Toprak etiği çerçevesinde ulusal ve uluslararası diğer araştırma merkezleri, kurum
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel ve teknik bilgi değişimi hizmeti sunmak,

h) Toprak etiği ile ilgili uygulamaların ve açık arazide toprak etiği eğitiminin örneğinin
verilebilmesi amacıyla Toprak Etiği Saha ve Eğitim Merkezi ile Doğa Müzesi ve Kütüphanesi
kurmak ve yönetimini sağlamak,

ı) Üniversite içerisinde, her düzeydeki çevre eğitiminin ve yöre odaklı eğitimin niteliğini
geliştirici çalışmalar yapmak, sürdürülen eğitim/öğretimi desteklemek, bu amaçla diğer üni-
versite ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.
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(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör ta-
rafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

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

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, en fazla iki müdür yar-

dımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör ta-
rafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi
biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

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

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

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

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

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
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Rektör tarafından üç yıllığına seçilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Bo-
şalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten
üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan
olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top-
lantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI MADENCİLİK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Maden-

cilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve
bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Madencilik

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Madencilik Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
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ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye ve yakın çevresindeki maden endüstrisine

güvenli, kararlı, sürdürülebilir bir gelecek sağlayarak üniversiteler, kamu ve endüstri arasındaki
işbirliğini geliştirmek ve bu bağlamda Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği
çerçevesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki madencilik ile ilgili her alanda bilimsel araştırma
ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

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

bulunur.
a) Üniversite içerisinde, madencilik ve jeoloji alanında temel ve uygulamalı araştırma-

ları düzenlemek, teşvik etmek, koordine etmek, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı benzer kuruluş-
larla işbirliği yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer ve kurslar düzenlemek, bilimsel
yayınlar yapmak,

b) Madencilik alanlarındaki çağdaş bilimsel yöntem ve teknolojileri geliştirerek adapte
etmek, Türkiye ve dünyadaki madencilik ile ilgili sorunlara çok disiplinli ve çok yönlü yakla-
şımlarla çözümler üretmek,

c) Türkiye’deki çeşitli uygulayıcı kuruluşlarda çalışanlara yönelik madencilik meslek
içi eğitimleri düzenlemek,

ç) Madencilik alanında yetişmiş Türk bilim adamlarının ve uzmanların dış ülkelerdeki
gelişmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,

d) Madencilik alanındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının ülke ve insanlık yararına
kullanılmak üzere teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmak, bu amaçla ilgili diğer kurum
ve kuruluşlarla işbirliği (anlaşma, protokol ve benzeri) yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası diğer araştırma merkezleri arasında bilimsel ve teknik bilgi
değişimi hizmetini sunmak,

f) Devlet, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının çalışanla-
rının niteliklerini yükseltmeye yönelik çalışmalar yaparak, madenler ve enerji kaynaklarının
daha fazla sürdürülebilir kullanımı yolu ile gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesinin artırıl-
masına yardım etmek,

g) Endüstriyel ortaklar ve Üniversite işbirliğinde maden sektöründeki güvenlik ve sağlık
riskleri, bu risklerin yönetimi, alınacak önlemler, denetim mekanizmaları üzerine çalışmalar
yapmak,

ğ) Dünyadaki maden endüstrisindeki etkin arama tekniklerini kullanarak sürdürülebi-
lirlik ve jeometalurji araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürmek,

h) Jeoistatistik alanında çalışmalar yapmak ve maden dizaynında optimizasyon ve ma-
den planlaması üzerinde faaliyetler yürütmek,

ı) Maden işletme ve maden proselerinde teknik gelişim sağlayacak şekilde çalışmalar
yapmak,
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i) Madenler ve diğer alternative enerji kaynakları üzerinde çalışmalar yapmak,
j) Terk edilmiş maden alanlarının rehabilitasyonu ve yeniden doğaya kazandırılması

üzerine çalışmalar yapmak,
k) Maden sektöründe su kaynakları yönetiminin sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar

yapmak,
l) Madencilik sektörü ile alakalı sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve uygu-

lanmasını sağlamak,
m) Türkiye’de ve dünyada madencilik meslek etiği ilkelerinin oluşumuna bilimsel kat-

kıda bulunmak,
n) Merkezin amacı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun kararlaştırılacağı diğer faali-

yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

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

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasında iki kişi, üç yıl için Rektör ta-
rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-
dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

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

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,
b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden
görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır.

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

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

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,
b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,
e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,
g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara

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

larında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri ha-
linde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Rektör tarafından üç yıllığına seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Boşalan
üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye
yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-
rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Süleyman Şah Üniversitesinden:

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2011 tarihli ve 28051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman

Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü ve dör-

düncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler ile en fazla iki yarıyıl içinde mezun ola-

bilecek durumda olan öğrenciler istedikleri takdirde, akademik danışmanlarının onayını da al-

mak şartıyla güz ve bahar yarıyılındaki normal ders yüklerini üçüncü yarıyıldan itibaren, azami

%50 fazlasına yükseltebilirler.”

‘‘(4) Herhangi bir yarıyıl sonunda GNO’su; 2.00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğ-

renci sayılır. Sınamalı öğrenciler, normal ders yükünün üzerinde akademik danışmanlarının

onayını almak şartıyla azami %20 fazlası veya bir (1) ders almalarına izin verilir.’’

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Şah Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/9/2007 tarihli ve 26659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üni-

versitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

11/9/2011 28051

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 27/3/2013 28600

2- 9/1/2014 28877
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

5 Kasım 2014 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29166 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No :2014/621 
Karar No :2014/986 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Hatice oğlu 01/09/1974 Halep D.lu 

Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı olan HASAN HEYT hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 18/07/2014 tarih ve 
2014/621 esas, 2014/986 karar sayılı ilamı ile 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/11 
maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 
sanığa verilen hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği, verilen kararı katılan 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı vekili temyiz ettiği, 

Gerekçeli kararın ve temyiz dilekçesinin sanığın adresi belli olmadığından tebliğ 
edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK’nun 
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 9369 

—— • —— 
İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2011/159 
Karar No : 2012/82 
Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, nitelikli olarak konut 

dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme suçundan Mahkememizin 2011/159 Esas 2012/82 
Karar numaralı ve 22/02/2012 tarihli ilamı ile TCK.nun 142/l.b, 143/1, 62 maddeleri gereğince    
1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldığı, TCK.nun 116/4,62 maddeleri gereğince 10 ay hapis 
cezası ile cezalandırıldığı, TCK.nun 151/1,62 maddeleri gereğince 3 ay 10 gün hapis cezası ile 
cezalandırıldığı ve sanığın kasten işlemiş olduğu suçlardan aldığı hapis cezaları gereğince 
hakkında 5237 sayılı TCK.nun 53/1 maddesinin (a),(b),(c),(d),(e) bentleri gereğince cezanın 
infazı tamamlanıncaya kadar kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri 
açısından mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına 
kararı verilmiştir. Vazgen ve Seda oğlu, 23/12/1984 Ermenistan doğumlu, ARMENAK 
MKRTCHYAN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkeme kararımız tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ GAZETE'DE 
İLANEN TEBLİĞİNE, 

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. 9377 
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Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Rıyad ve Semiye oğlu, 1983 doğumlu Suriye -

Halep nüfusuna kayıtlı olan ALAADDİN ALVAÇ hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 18/09/2014 tarih ve 2014/675 Esas - 

2014/888 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. 9241 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Sabiha oğlu, 1973 doğumlu 

Suriye -Halep nüfusuna kayıtlı olan MAHMUD ELHELU hakkında 5607 Sayılı Yasaya 

Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 18/09/2014 tarih ve 2014/730 

Esas - 2014/890 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. 9242 

————— 
Abdulrazzak ve Fadile oğlu, 1974 doğumlu Suriye -Halep nüfusuna kayıtlı olan HÜSEM 

KARZON hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 18/09/2014 tarih ve 2014/729 Esas - 2014/896 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. 9243 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; İbrahim ve Arife oğlu, 1974 doğumlu Suriye - 

Azez nüfusuna kayıtlı olan MUHAMMED KOCA hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 18/09/2014 tarih ve 2014/1029 Esas - 

2014/894 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. 9244 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Başiskele Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan 4 (Dört) adet arsa taşınmaz hali hazır 

mevcut durumuyla ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 
Maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale 

edilecektir 
1 - İhalelerin Tarihi ve Saati : 20.11.2014 Perşembe Günü-Saat: 11:00 
2 - İhalelerin Yapılacağı Yer : Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih 

Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 
Başiskele/KOCAELİ 

3 - İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi ve 
devamına göre Açık Teklif Usulü 

4 - İhale şartnameleri : Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- 
İhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem 
Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin 

edilebilir. Tel: 0262 343 20 20 Fax: 0 262 344 42 12 
5 - Şartname Bedeli : 100,00-TL. (Her ihale için ayrı şartname satın 

alınacaktır) 
6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

1 - Dış zarf 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler), 
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi, (Tüzel Kişiler) 
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler) 
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun) 
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri 

ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının "okudum" ibaresi ile imzalanması 

7 - Teklif mektuplarının en geç 20.11.2014 Perşembe Günü Saat: 11:00'a kadar ihalelerin 
yapılacağı adreste bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu 

saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate 
alınmaz. 

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve 
tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale 
uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 
giderleri gibi ödenmesi gereken Her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni 

süresinde ödenecektir. 
10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 
 

Sıra 

No 
İlçe/Mahalle 

Ada/ 

Parsel 

No 

Yüzölçümü 

(m2) 
İmar Durumu 

Muhammen 

Bedeli (TL) 

Geçici 

Teminat 

1 
Başiskele/Karşıyaka 

(Yeniköy) 
484/1 20.000 m2 

Konut Dışı Kentsel 

Çalışma Alanı 
12.000.000,00 TL 360.000,00 TL 

2 Başiskele/Yeşilyurt 828/2 456,21 m2 Konut Alanı 114.052,50 TL 3.421,57 TL 

3 Başiskele/Sepetlipınar 181/1 4.333 m2 İlköğretim Tesis Alanı 1.083.250,00 TL 32.497,50 TL 

4 Başiskele/Yeşilyurt 76/1 2.050 m2 Ticaret Alanı 3.075.000,00TL+KDV 92.250,00 TL 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr 9665/1-1 
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200 ADET 365/85 R20 EBATLARINDA DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Makina İkmal ve İnşaat Daire 

Başkanlığı ihtiyacı, 200 adet 365/85 R20 dış lastik kurum teknik özellikler listesi doğrultusunda, 

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 I Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, şartname 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, 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, 14.11.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları aynı gün 

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 dikkate 

alınmayacak ve teklifler toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir. 

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

tutarda en az 6 ay geçerli 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 veya dilediğine 

vermekte serbesttir. 9706/1-1 
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1 ADET SALDIRI TESPİT VE ENGELLEME CİHAZI (IPS) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı 1 Adet Saldırı 

Tespit Ve Engelleme Cihazı (IPS) 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 Satınalma 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 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, 13/11/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin belirlenmesini müteakip, 

fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 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. 

 9707/1-1 
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HURDA BETON TRAVERSİN KAPALI ZARF YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

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

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD l. Bölge Müdürlüğüne bağlı 11 YBOM 

mıntıkasında mevcut 7.011 adet, 12 YBOM mıntıkasında mevcut 50 adet, 16 YBOM 

mıntıkasında 98.388 adet ve 17 YBOM mıntıkasında 5.525 adet olmak üzere toplam 110.974 adet 

beton traversin, bulunduğu yerden, olduğu şekli ile nakliye ve diğer giderlerinin alıcıya ait olmak 

üzere, varsa üzerindeki demir bağlantı malzemelerinin alıcı tarafından sökülüp, Kuruluşumuza 

teslim edilmesi ve bedelinin peşin ödenmesi şartıyla, (muhammen bedeli 1,70 TL /Ad.) Kapalı 

Zarf Yöntemi satışı yapılacaktır. 

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

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 25.11.2014 tarihinde saat:14.30’da yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen satışımız Kapalı Zarf Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

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

Haydarpaşa İSTANBUL’a 25.11.2014 Saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50 TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 2886, 4734 ve 4735 sayılı 

yasalara tabi değildir. 9566/1-1 

————— 

MUHTELİF 7 KALEM SİNYAL VE ENERJİ KABLOSUNUN MONTAJI DAHİL TEMİNİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2014/142227 

1 - İdarenin: 

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

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Köseköy-Eskişehir arası konvansiyonel hattaki 

mevcut sistemin çalıştırılması için 7 kalem YFK, sinyal ve enerji kablolarının montajı dahil 

temini işi. 

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

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 25.11.2014 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır. 

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

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

belirtilmiştir. 

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

Haydarpaşa İSTANBUL ‘a 25.11.2014 Saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9567/1-1 
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GÜRÜLTÜ VE VİBRASYON ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : Gürültü ve vibrasyon ölçüm cihazı alımı 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2014/141878 

Dosya no  : 1421541 

1 - İDARENİN :  

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Gürültü ve vibrasyon ölçüm cihazı (2 kalem- 4 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarı. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - İHALENİN :  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satın Alma Dairesi Başkanlığı  

  Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 20.11.2014 Perşembe günü saat : 15:00 

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

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

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

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

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

girişim beyannamesi, 

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

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

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

gereken kriterler; 

4.2.1. Gürültü ölçüm cihazı için: Grup-1 metan gazlı ve patlayabilir kömür tozlu 

ortamlarda kullanılabileceğine dair sertifikayı teklifleri ile birlikte verilecektir. 

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

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

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

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

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 20.11.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

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

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

sorumlu değildir.  

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

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 9639/1-1 
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TIBBİ ATIK KONTROL SİSTEMİ KURULUP  

İŞLETİLMESİ İHALE EDİLECEKTİR 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren sağlık 

kuruluşlarından (ünitelerden) kaynaklanan tıbbi atıkların 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında insan 

sağlığına ve çevreye zarar vermeden diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, tıbbi atık 

sterilizasyon tesisinde sterilize edilmesi, bertarafı, yeni bir sterilizasyon ünitesi kurulması ve 

tesisin işletilmesi işi, tanzim olunan İdari ve Teknik Şartnamelerine göre ve, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile 10 (On) yıl müddetle ihale 

edilecektir. 

2 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine ¨ 500,00. (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak 

makbuz aslının ibrazı karşılığında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi 

Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. 

3 - İşletmeci firma tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu karşılığında sağlık 

kuruluşlarından elde edeceği brüt ciro gelirlerinden SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 

Başkanlığı’na % oranında pay verilecektir.  

- İhale brüt cironun (KDV Hariç) % oranın artırılması ile yapılacaktır. İhalede artırılacak 

olan muhammen (tahmini) % oranı, %25 olarak belirlenmiştir.  

- Artırım % 25 dan başlayacaktır. 

- İhalede verilecek teklifler içinde (KDV Hariç) brüt ciro gelirlerinden elde edilecek 

gelirin en yüksek % oranını verecek katılımcıya ihale bırakılacaktır.  

4 - Tahmin Edilen Bedel (Muhammen Bedel):  

A - SAMSUN ilinden, 2014 yılı tahmini toplama ve sterilizasyon yapılacak tıbbi atık 

miktarı yaklaşık günde 4.750 Kg dır. İşletme süresi olan 10 (On) yıllık ise (26 gün x 12 ay x 10 

yıl) tahmini toplam 14.820.000 Kg dır.  

B - 2014 yılı tıbbi atık toplama/taşıma/bertaraf bedeli M.Ç.K. Kararı ile KDV hariç 

¨ 2,50/kg olup 10 (on) yıllık tıbbi atık toplama ve sterilizasyon bedeli ¨ 37.050.000,00.- dir 

(14.820.000 Kg x ¨ 2.50.) 

 C- 10 (On) yıllık muhammen bedel, 10 (on) yıllık tıbbi atık toplama/taşıma-bertaraf 

bedelinin %25 Payı (¨ 37.050.000.-x %25) ¨ 9.262.500,00 (DOKUZMİLYON 

İKİYÜZALTMIŞİKİ TÜRK LİRASI) olarak tahmin edilmiştir. 

5 - Geçici Teminatı:  

10 (On) yıllık işletme süresinin %25’lik payı 9.262.500,00 TL olup %3’ü geçici teminat 

olarak ¨ 277.875,00.- (İKİYÜZYETMİŞYEDİ BİN SEKİZYÜZYETMİŞBEŞ TÜRK LİRASI)’dir. 

6 - Bahse konu İhale 21.11.2014 tarihinde, Cuma Günü Saat 15.15’te Büyükşehir 

Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi 

gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

7 - İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.  

A. Kanuni ikametgah sahibi olmak, 

B. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek, 

C. Bu şartnamenin 7. maddesindeki miktar kadar geçici teminatı yatırmış olmak, 

D. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri makamdan, ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 
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c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin a ve b’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

E. İmza sirkülerinin verilmesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

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

birinin a ve b fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise yüklenici adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki 

Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir). 

G. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak 

ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler 

vasıtasıyla imzalarlar). 

H. İstekli firmanın iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanlarını 2886 sayılı yasaya göre 

cezalı olmadığına dair beyanlarını ve SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ başta olmak 

üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı. 

İ. İstekli bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini 

doldurmamış, Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile TS EN 

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır. Bu belgelerin Türk 

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası 

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. 

J. Bu iş bünyesinde istekliler iş deneyim belgelerini sunmak zorundadır. İstekliler tıbbi 

atık sterilizasyon ünitesi yapmış olduğunu kanıtlayan “Tıbbi atık sterilizasyon ünitesi yapımı” 

işlerine ait iş bitirme belgelerini ve tıbbi atık sterilizasyon tesisi işletmiş veya işletmekte olduğunu 

kanıtlayan ilgili kurumdan alınmış “Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İşletme” yazısı veya iş bitirme 

belgelerini sunmak zorundadır.  

K. Ortak girişimlerde ortakların herhangi biri İ ve J maddelerindeki belgeleri sunacaktır. 

L. Vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge, 

M. Sermaye durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 

N. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı ve fotokopisi, 

O. İhale şartnamesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 500 TL (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak 

makbuz aslının ibrazı karşılığında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi 

Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 

P. Araç ve personel taahhütnamesi, 

8 - Teklifler İhale günü olan 21.11.2014 Cuma günü Saat:15.15’e kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve 

Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine) verilecektir. 

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilecektir.  

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, 

isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.  

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:15.15’e kadar Komisyon 

Başkanlığına ulaşması şarttır. 

- Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan 

olunur. 9637/1-1 
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2.000 KG. PLAKA NİKEL AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014 / 142886 

1 - İdarenin 

a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 

Cad. No: 195/C ESKİŞEHİR 

b) Telefon numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 

  veya 0 222 230 13 44 

c) Faks numarası : 0 222 230 59 15 

ç) Elektronik posta adresi(varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.000 kg .PLAKA NİKEL ALIMI 

  (DÖK-TŞ-005 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) 

b) Teslim Yeri : Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 15 (onbeş) gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 17.11.2014 - Pazartesi - Saat: 14:00 

c) İhale Usulü : Açık İhale Usulü 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari 

şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No:195/C-Tepebaşı / 

Eskişehir adresinde görülebilir ve 35,00 TL. ( Otuz beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

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

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 35.- Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - 

Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR 

ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 

5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 

61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK- 

TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - no’lu hesaplarından birine yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

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

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

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

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

olarak kabul edilecektir. 

6 - Teklifler, 17.11.2014 - Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden 

İdaremiz sorumlu değildir. 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 

 

7 - İstekliler tekliflerini TL/KG. Birim fiyatını belirterek mal miktarı ile teklif edilen KG. 

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

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu 

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( otuz ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 9660/1-1 

—— • —— 

AF-GA4.3.1 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MAL ALIMI SONUÇ İLANI 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : AF-GA4.3.1 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : “KBRN Ekipman Alımı” 

Projenin Kapsamı : “KBRN Ekipman Alımı” 

Projenin Süresi : 90 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi  : 21 Ekim 2014 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç TL 

Nihai Teklif Fiyatı KDV 

Hariç TL 

Zimak Güv. Ekipmanları ve 

Makina Tic. Ltd. Şti. 
1.206.530 1.206.530 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan 

Teklif Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç TL 

Değerlendirmeye Alınan 

Teklif Fiyatı KDV Hariç TL 

1. Zimak Güv. Ekipmanları 

ve Makina Tic. Ltd. Şti. 
1.206.530 1.206.530 

2. Korunma ve Savunma 

Teknolojileri Tic. A.Ş. 
1.317.125 1.317.125 

   

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç USD 
Reddedilme Nedenleri 

 9669/1-1 
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EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-19 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE  

İhale Paketi Numarası : EIB-WB3-GÜÇL-ONAR-19 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı 

Sözleşme Paketi 

Projenin Kapsamı : İstanbul İlinde 7 adet okulun güçlendirme ve onarım 

inşaat işlerinin yapımı 

Projenin Süresi : 170 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi : 08 Ekim 2014 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı KDV 

Hariç (TL) 

Mescioğlu İnşaat San. Tic. ve 

Ltd. Şti. 
6.395.000,00 TL 6.395.000,00 TL 

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan 

Teklif Sahipleri 

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye Alınan 

Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL) 

1. Mescioğlu İnşaat San. Tic. 

ve Ltd. Şti. 
6.395.000,00 TL 6.395.000,00 TL 

2. Nil Yapı Malzemeleri ve 

İnş. Tic. Ltd. Şti. 
6.513.042,00 TL 6.513.042,00 TL 

3. Turyapı Grup İnşaat 

Taahhüt Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti.  

6.640.000,00 TL 6.640.000,00 TL 

4. Demars İnşaat Turizm. 

Tic. Ltd. Şti.&En-Sa Yapı ve 

İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş. 

O.G. 

7.320.000,00 TL 7.320.000,00 TL 

5. Adfen İnş. Taah. San. ve 

Tic. Ltd. Şti. & Doğan Müh. 

Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

O.G. 

7.470.000,00 TL 7.470.000,00 TL 

6. B.S. Mimarlık Dekorasyon 

ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. 
8.240.000,00 TL 8.240.000,00 TL 

7. Niyazi Bayramoğlu  - - 

   

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

Niyazi Bayramoğlu  - 

Niyazi Bayramoğlu firmasına 

ait teklif dosyası içerisinde 

“Teklif Formu” bulunmadı-

ğından teklifi değerlendir-

meye alınmamıştır. 

 9670/1-1 
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RESTORASYON KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİNE AİT İLAN 

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Tophanelioğlu Sokağında bulunan, 

mülkiyeti Altunizade İsmail Zühtü Paşa Vakfına ait olan, tapunun (108) pafta, (10) ada, 10 parsel 

sayılı 69,00 m2 sahalı arsa vasıflı, 11 parsel sayılı 90,00 m2 sahalı arsa vasıflı ve 12 parsel sayılı 

362,00 m2 sahalı Harap Hamam vasıflı taşınmazların tevhit edilmesi ile oluşacak 521,00 m2 

yüzölçümlü eski eser nitelikli taşınmazların, Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım 

Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre 21 

(Yirmibir) yıllığına restorasyon karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ : İstanbul 

İLÇESİ : Üsküdar  

MAHALLE : Altunizade  

SOKAK/CADDDE : Tophanelioğlu Sokak 

PAFTA : 208 

ADA : 10 

PARSEL : 10-11-12 

YÜZÖLÇÜMÜ : 69 m2 (10 parsel) 

  90 m2 (11 parsel) 

  362 m2 (12 parsel olmak üzere Toplam: 521,00 m2 

CİNSİ : Arsa (10 parsel) 

  Arsa (11 parsel) 

  Harap Hamam (12 parsel) 

VAKFI  : Altunizade İsmail Zühtü Paşa Vakfı 

MUHAMMEN BEDEL : 1.369.930,00 TL  

   (Toplam Yatırım Maliyeti) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 41.097,90 TL  

   (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ : 25.11.2014 – 14:00 

I - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisinin 

08/09/2014 tarih ve 449/348 sayılı Kararı ve Bölge Müdürlük Makamının 21/10/2014 tarih ve 

9573 sayılı ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde; 

1 - İlk iki yıl içerisinde, 108 pafta, 10 ada, 12 parsel sayıl taşınmaz üzerindeki eski eser 

yapının restorasyonunun yapılması, 10 ada, 10 ve 11 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki 

dükkanların (ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından eski eser yönünden proje çalışmalarının 

yapılmasının istenilebileceği de göz önünde bulundurularak) onarılması veya yeniden yapılması 

bu süre içerisinde bitirilmemesi durumunda yapılan sözleşme için fesih hakkının saklı tutulması, 

fesih halinde ödenen kira ve yatırılan teminatın İdaremize irad kaydedilmesi, 

2 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması, 

3 - Sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere kira gelirlerinin;  

a) İlk 2 (iki) yılın aylık kirasının 4.000,00 TL (Dörtbin Türk Lirası),  

b) 3.yılın aylık kirasının 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) olması,  
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c) 4. yıldan işin (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın 

aylık kira bedeline yıllık üretici fiyat endeksi ÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara göre Değişim (%) 

oranı) eklenerek bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 

4 - Gerekli görüldüğü takdirde tadilata yönelik projeler çizilmesi halinde, bedelin 

yüklenicisi tarafından karşılanması, 

5 - İşin süresi sonunda tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel 

talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, 

6 - İşin süresinin, inşaat öncesi iş ve işlemlerle inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 

21 yıl olması, 

7 - Taşınmazın kurul kararına göre belirlenen “Kafeterya+Restoran” olarak yapılması, 

fonksiyonunun ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından onaylatılarak değiştirilmesi halinde yeniden 

değerlendirilme yapılarak aylık kira gelirlerinin yeniden belirlenmesi, yeni bedelin ihalede 

belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, 

8 - İhale neticesinde belirlenen aylık kira bedelinin esas alınması, 10, 11 parseller için 

raporda belirtilen özel hususlar dikkate alınarak üzerinde büyüme olması durumunda buna göre 

yeniden değerlendirme yapılması, brüt kullanım alanlarının büyümesi halinde taşınmazlardan 

alınacak aylık kira gelirlerinin de aynı oranda artırılması, küçülme olması halinde kira bedelinin 

düşürülmemesi,  

9 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre kamuya terkini gerekebilecek alanların yasal sınırlar 

içerisinde kamuya terk edilmesi, 

10 - Tescilli eski eser ile diğer yapıların restorasyonu ve yapımı tamamlanmadan (kısmi) 

kullanıma açılmaması şartlarıyla restorasyon karşılığı 21 (Yirmibir) yıl süreyle kira ve işletme 

ihalesine konulmuştur. 

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 

No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının (-1). 

katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III - İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:00-12:30 ve 13.00-16:30 

saatleri arasında Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde 

bulunan İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 3. katındaki İhale - Kalem 

Bürosunda görülebilir.  

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları 

teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 

kadar Selamiali Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No.10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan 

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 3. katındaki İhale - Kalem Bürosuna 

vermeleri gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  

Teklifi ihtiva eden (Ek 2 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, 

mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf ile Ek:1 başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,  

a) Türkiye’de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. 

(Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 

sureti) 

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

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

tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,  

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 

beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun (Ek-4) örnek forma 

göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi. 

f) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %20’ sinden az olmamak üzere 

kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest 

mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu (Ek-5 

örneğe uygun) aslı veya İdarece aslı görülmüş sureti. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları 

toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

(Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki 

yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.) 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 

edilmesi. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek-6 

örnek forma göre) 

i) İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü adına, (TR290001500158007300054714) no lu 

Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstık Ağacı Şubesi hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış 
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Banka dekontu veya İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü adına (Ek-7: örnek forma) göre alınmış 

yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak 

Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri 

veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın 

genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın 

en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.) 

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır.  

k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve 

sayısı ihale şartnamesinin 25.maddede belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair (Ek-8) 

örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde 

ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)  

l) İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. 

(Belgenin Aslı İdarece görülmüş sureti veya noter tasdikli sureti) 

İsteklilerin iş deneyim belgesine sahip olmamaları halinde Şartnamenin 33. maddesinde 

belirtilen şartlarla işi restorasyon konusunda deneyime sahip alt yüklenicilere yaptırabilir. Alt 

yüklenicilere yaptıracaklarına dair taahhütnameyi teklif ekinde sunacaklardır. (EK:9 örnek forma 

göre)  

V) İlgili yönetmeliğin 8. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 

katılamazlar. (Daha önce İdaremize kat karşılığı, yapım karşılığı ve restorasyon karşılığı uzun 

süreli kiralama Modellerine göre iş yapıp, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar 

bu ihaleye giremeyecektir). 

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 8.ncı maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı şartnamenin 9.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 

saatine kadar İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri 

ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.  

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 

istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII - Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3.Kat, Sanat 

Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye 

verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın 

tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X - Bu işe ait ilan bedelleri defaten İdaremize sözleşme yapılmadan önce yatırılacaktır. 

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

TEL : 0216 695 21 00-(7234-7244)  

FAKS : 0216 695 21 30  

E-MAİL :istanbul2@vgm.gov.tr. 

İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İlan olunur. 9408/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 

 

TTK KOZLU TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN 

TAHLİYE TASNİF İSTİFİ, MÜESSESE HIZARLANDIRMA İMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇİRİLMEDEN VEYA GEÇİRİLEREK TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK 

ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT 

MALZEMELERİNİN BİÇME- BOYLANDIRILMASI İLE HIZARLARDAN ÇIKACAK 

TALAŞIN SATILMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ 

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

İhale Kayıt No : 2013/156192 

a) Adresi  : Türkiye 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 : Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taşıma işleri Miktarı: 20.000 m3 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Kozlu 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları ile 

Yeni kuyu Karo sahasına taşıma 

c) Teslim tarihi  : İşin Başlama Tarihi: 01.01.2015 

  İşin Bitiş tarihi: 31.12.2015 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 24/11/ 2014 - 15.00 

c) Dosya no : 1432112 

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,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik 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 ile 16.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde istenmesi halinde, 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 ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler 

a) İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 

(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

b) Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci 

mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 

tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 

isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ ini, diğer ortakların her birinin 

ise asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir. 

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 

5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

şartnameler 150,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 24.11.2014, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 

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

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş 

miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 
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bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

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 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1 - Kurumumuz 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 İşleri ile ilgili 

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

 9656/1-1 

————— 
TTK AMASRA TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN 

TAHLİYE TASNİF İSTİFİ, MÜESSESE HIZARLARINDA İMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇİRİLMİŞ VEYA GEÇİRİLMEMİŞ TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK 

ARABALARINA VE /VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT 

MALZEMELERİNİN BİÇME-BOYLANDIRILMASI İLE HIZARLARDAN ÇIKACAK 

TALAŞIN SATILMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ 

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

1 - İdarenin: 

İhale Kayıt No : 2014/142956 

a) Adresi : Türkiye 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 : Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taşıma işleri Miktarı:8.000 m3 

b) teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra 

Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları 

c) Teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi: 01.01.2015 

  İşin Bitiş tarihi: 31.12.2015 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 24/11/2014 - 15.00 

c) Dosya no : 1432114 

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, 
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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,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik 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 ile 16.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde istenmesi halinde, 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 ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler 

a) İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 

hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 

(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

b) Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci 

mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 

tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 

isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise 

asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir. 
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d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 

5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

şartnameler 150,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 24.11.2014, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 2 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş 

miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 

bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

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 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1 - Kurumumuz 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 İşleri ile ilgili 

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

 9657/1-1 

————— 
TTK ARMUTÇUK TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN 

TAHLİYE TASNİF İSTİFİ, MÜESSESE HIZARLARINDA İMALAT SAFHALARINDAN 

GEÇİRİLMEDEN VEYA GEÇİRİLEREK TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK 

ARABALARINA VE /VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT 

MALZEMELERİNİN BİÇİLME-BOYLANDIRMA İLE HIZAR TEZGAHLARINDAN 

ÇIKACAK TALAŞIN SATILMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g 

MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR 

1 - İdarenin: 

İhale Kayıt No : 2014/142882 

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 : Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, 

biçme, yükleme ve taşıma işleri Miktarı:9.000 m3 
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b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Armutçuk Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve 

hızarları  

c) Teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi: 01.01.2015 

  İşin Bitiş tarihi: 31.12.2015 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 24/11/2014 - 15.00 

c) Dosya no : 1432113 

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,  

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik 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 ile 16.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, 

isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde istenmesi halinde, 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 ve bu 

belgelerin taşıması gereken kriterler 

a) İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman 

çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; 
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hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü 

(en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır. 

b) Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine 

(kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet 

kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt 

edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. 

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci 

mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir. 

c) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli 

tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim 

isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise 

asgari iş deneyim tutarının en az % 30’unu sağlaması gerekir. 

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır. 

5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır 

6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir. 

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

şartnameler 150,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 24.11.2014, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Cad. No: 2 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı 

birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin 

tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş 

miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından 

bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden 

değerlendirme yapılacaktır. Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.  

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 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 

13.1 - Kurumumuz 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 İşleri ile ilgili 

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

 9658/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlıktan: 

SÖZLEŞMELİ MUSAHHİH GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nde 3056 Sayılı Kanun’un 

35 inci maddesine göre çalıştırılmak üzere, on iki (12) adet Sözleşmeli Musahhih kadrosu için 

giriş sınavı yapılacaktır. 

1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen 

genel şartları haiz olmak, 

2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin; Arap Dili ve 

Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, 

Türkçe Öğretmenliği ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler 

fakültelerinden birisi ile ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt 

dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, 

3 - Üniversiteler ve mahalli idareler hariç olmak üzere; süreli resmî yayın çıkaran genel 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde hizmet alım yolu da dâhil olmak üzere süreli yayının 

tashihi, tasnifi ve yayına hazır hale getirilmesi işlerinde giriş sınavının yapılacağı gün itibarıyla en 

az altı ay çalışmış olmak, 

4 - Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma 

vermiş olmak. 

2 - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ 

Adaylar, http://www.basbakanlik.gov.tr/ İnternet adresinde yer alan “Sözleşmeli 

Musahhih Başvuru Formu” ile birlikte aşağıdaki belgeleri 5 - 17 Kasım 2014 tarihleri arasında 

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:110/A Kat: 4   06100 

Yücetepe/Çankaya/Ankara adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden (saat 9.00-

18.00) teslim edeceklerdir. Başvuru formunda yer alacak vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde 

çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. (Postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden, 

kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca 

tebligat yapılmayacaktır. 

1 - Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (yabancı okul 

mezunları için denklik belgesi),  

2 - Giriş Sınavına başvuru şartlarının 3 üncü maddesinde belirtilen çalışma şartını 

taşıdığına dair belge. 

3 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, 

orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi 

hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının, iş ve ikametgâh 

adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığının beyan 

edildiği özgeçmiş formu (form http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)  

Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ve şartları uymadığı halde 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

3 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

Adaylar; Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili 

olarak yayın tashihi, tasnifi ile dilbilgisi, genel kültür ve muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil 

kabiliyetinin; Sözleşmeli Musahhihliğe uygunluğunun değerlendirileceği sözlü sınava tabi 

tutulacaklardır. 
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4 - SINAV YERİ VE TARİHİ 

Giriş sınavı 1 - 2 Aralık 2014 tarihinde sözlü sınav olarak Mevzuatı Geliştirme ve Yayın 

Genel Müdürlüğü Necatibey Caddesi No: 110/A Kat: 4   06100 Yücetepe/Çankaya/Ankara 

adresinde yapılacaktır. Adaylar sınav tarihinde saat 09:30'da yukarıda belirtilen adreste giriş 

belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle 

hazır bulunacaklardır. 

5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 

Adayların Giriş Sınavında başarılı sayılabilmesi için Sınav Komisyonu üyelerinin her 

birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olmak kaydıyla ortalamanın 70 puan olması 

gerekir. 

Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan 

alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını 

başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asil listenin dışında iki (2) kişilik 

yedek liste ilan edilecektir. Asil listedeki adaylardan süresi içinde başlamayanların yerine yedek 

listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama 

yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya 

herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro 

sayısından daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. 

Nihai başarı listesi http://www.basbakanlik.gov.tr İnternet adresinde ve Mevzuatı 

Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat 

yapılmayacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde 

atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde 

olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri 

uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur. 9704/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85271 Nolu parselasyon planı 

Etimesgut Belediye Encümeninin 23.09.2014 tarih ve 568/1571 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 

Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.10.2014 tarih ve 2712/5810 sayılı kararlarıyla 

onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 05.11.2014 tarihinde 

müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85271 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Eryaman Mahallesi, 47471 Ada 1, 2, 47574 Ada 1, 48336 Ada 3, 4, 5 parseller, yol ve 

park 

İlgililere ilanen duyurulur. 9673/1-1 

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

Belediye Encümenimizin 25.09.2014 gün ve 1584/2745 sayılı kararı ve Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.10.2014 gün ve 2710/5812 sayılı kararı ile onaylanan 

84138/21 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur. 

 Mevki Ada Parsel 

 Yuva 43171 1 

 Yuva 43172 1 

 9686/1-1 

————— 
Belediye Encümenimizin 16.10.2014 gün ve 1663/2983 sayılı kararı onaylanan Orman 

Çiftliği Mahallesi, 7620 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellere ait ölçü krokisi, 7620 adaya ait alan 

hesabı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur. 9687/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 
Ankara Ticaret Odasına 24.01.1995 tarihinden itibaren 105862 Ticaret Sicil ve 37/1710 

Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan BERGİZ İnşaat Taahhüt Turizm Petrol Enerji ve Nakliyat 
Anonim Şirketi ile sermayesinin yarısından fazlası hisseye sahip ortağı 433 848 88512 TC. 
Kimlik No.lu Avni NAS'a Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren l(Bir) yıl süre ile geçici 
olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı 05.07.2014 gün ve 29051 sayılı Resmi Gazete'nin 
184.sayfasında yayımlanarak ilan edilmişti. 

Ancak, sözü edilen firma tarafından "Bir yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanma 
cezası"nın iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Ankara 12. idare Mahkemesinde Esas 
No:2014/1468 sayılı dosya ile açılan dava konusu işlemin reddine ilişkin karara davacı tarafından 
yapılan itiraz sonucunda; Ankara Bölge İdare Mahkemesi l. Kurulunun 01.10.2014 tarihli ve 
YP.D.İtiraz Nol.2014/6367 sayılı karar ile "....davacının itirazının Kabulüne, yürütmenin 
durdurulması talebinin reddine yönelik olarak Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen 
10.09.2014 gün ve E:2014/1468 sayılı kararın Kaldırılmasına" 01.10.2014 tarihinde oybirliği ile 
karar verilmiştir. 

2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca dava sonuna kadar ve teminat alınmaksızın, 
BERGİZ İnşaat Taahhüt Turizm Petrol Enerji ve Nakliyat Anonim Şirketi ile sermayesinin 
yansından fazlası hisseye sahip ortağı 433 848 88512 TC. Kimlik No.lu Avni NAS yönünden 
yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. 

Duyurulur. 9691/1-1 
—— • —— 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme 
Kurulundan:  

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 
12.02.2013 tarihinde Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde yer alan TC-

CDA tescil işaretli Cessna 172S tipi Seri Numarası 172S11120 olan uçağın Adana Havaalanından 
eğitim maksadıyla VFR kalkışına müteakip Mersin İli Tarsus İlçesi Camilimanda Köyü 36° 59' 
23" K 34° 58' 26" D koordinatlarında düşmesiyle meydana gelen ölümlü uçak kazasıyla ilgili 
olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine 
sunulmak üzere tekemmül etmiştir. 

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu 
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler. 9688/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 31.00/1405 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.05.2014-102 TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO : 28.05.2014-3731 ADANA 
Hatay İli, Antakya İlçesi, Kentsel-III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, tescilli taşınmaz 

kültür varlığı koruma alanında bulunan, özel mülkiyete ait, 3. mıntıka, 515 parselde kayıtlı çevre 
uyumlu geleneksel yapıda izinsiz uygulama yapıldığına ve parsel sahibince restorasyon projesinin 
değerlendirilmesinin talep edildiğine ilişkin, Antakya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
Koruma Uygulama ve Denetim Bürosunun 07.02.2014 gün ve 42 sayılı yazısı ve eki KUDEB 
uzmanlarının 05.02.2014 tarihli raporu, çevre uyumlu geleneksel yapıda yapılan uygulamalara ve 
restorasyon önerilerine yönelik olarak Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde 
inceleme yapılmasından sonra konunun değerlendirilebileceğine ilişkin Kurulumuzun 27.02.2014 
gün ve 3304 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 04.04.2014 günlü raporu 
okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Hatay İli, Antakya İlçesi, Kentsel-III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, özel mülkiyete 
ait, 3. mıntıka, 515 parselde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 
kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak 
belirlenmesine, taşınmaza yönelik Yüksek Kurulun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı 
doğrultusunda hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin değerlendirilmek üzere 
Kurulumuza sunulmasına, taşınmazda yapılan uygulamaların kültür varlığına zarar vermediği 
anlaşıldığından, bu aşamada yasal soruşturma açılmasına gerek olmadığına, ancak çevre uyumlu 
geleneksel yapılarda ve tescilli taşınmaz kültür varlığı koruma alanlarında izinsiz uygulama 
yapılmaması hususunda ilgililerin uyarılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.09.2014-178 45.02/484 

KARAR TARİHİ VE NO : 26.09.2014-4333 Toplantı Yeri 

  İZMİR 

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Horzumalayaka mahallesi hudutları içerisinde yer alan ve 2863 

sayılı Kanun kapsamında tespit çalışmaları yapılan alanın tesciline ilişkin İzmir II Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü'nün 26.05.2014 tarihli ve 2250 sayılı yazısı 

kapsamında iletilen Kurum görüşleri ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 22.09.2014 tarihli, 23.09.2014 tarih ve 1051 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor 

okundu, yazıların ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Horzumalayaka mahallesi hudutları içerisinde bulunan alanın, 

kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği şekilde III. (üçüncü) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/11026 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA/Çankaya 

Adresi Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Tel-Faks 0312 412 83 00-0312 425 89 83 

Posta Kodu 06100 E-Mail içmesuyu@dsi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Ağaoğlu İnşaat Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi  
Ağa Demircioğlu 

Adresi 
Mimar Sinan Mah. Yedpo Ticaret Merkezi 

F Cad. AS50 No: 267 Ataşehir/İSTANBUL  

T.C. Kimlik No.  22486454320 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
90016630  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2278324  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık ve bağlı 

kuruluşlar 

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. 

 9705/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/71097 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Afyonkarahisar İl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü Döner 

Sermaye İşletmesi 

İl/İlçe Afyonkarahisar/Merkez 

Adresi Ali Çetinkaya Mahallesi No: 20 Tel-Faks 0272 213 71 00/0272 212 04 49 

Posta Kodu 03030 E-Mail info@afyonkarahisartarim.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Süleyman Karakuş Deseka Güvenlik 

Sistemleri 
 

Adresi 
Cumhuriyet Mahallesi Kadınana Caddesi 

No: 140/A Merkez/Afyonkarahisar 
 

T.C. Kimlik No. 19978239558  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5160587602 Kocatepe V.D.  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Afyonkarahisar Elektrikçiler ve 

Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
03/59851  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9690/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/108290 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi 
Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. 

361. Sok. No: 40-42 Bornova/İzmir 
Tel-Faks 0232 435 84 00-0232 462 72 77 

Posta Kodu 35100 E-Mail Bol02@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Hasekioğlu Mühendislik İnşaat ve İnşaat 

Malzemeleri Demir Çelik Orman 

Ürünleri Nakliye Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Bayram Koparan 

Adresi 
Cebrail Mah. Plevne Cad. No: 30 Kat: 1 

Kastamonu 

Cebrail Mah. Plevne Cad. No: 30 

Kat: 1 Kastamonu 

T.C. Kimlik No.  34696242376 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
458 009 4719  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
4036  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (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. 

 9692/1-1 
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/108290 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi 
Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. 

361. Sok. No: 40-42 Bornova/İzmir 
Tel-Faks 0232 435 84 00-0232 462 72 77 

Posta Kodu 35100 E-Mail Bol02@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
KAST. Beton Parke İnşaat, Taahhüt 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
Bahattin Sarı 

Adresi 
Cebrail Mah. Plevne Cad. Koç Apt. Kat: 2 

No: 18 Kastamonu 

Cebrail Mah. Plevne Cad. Koç Apt. 

Kat: 2 No: 18 Kastamonu 

T.C. Kimlik No.  27487553270 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
527 006 5108  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2861  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (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. 

 9693/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/31548 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
YYÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı 
İl/İlçe Tuşba/Van 

Adresi Zeve Kampüsü Tuşba/Van Tel-Faks 0432251007-04322251100 

Posta Kodu  E-Mail yapis@yyu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 

Güzeller Mühendislik Taşımacılık İnşaat 

Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi 

 

Adresi 
Adıgüzel İş Merkezi Bahçıvan Mah. 

Sıhke Cad. Van 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4530658931  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Van Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
-  

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 (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9689/1/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/31548 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
YYÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı 
İl/İlçe Tuşba/Van 

Adresi Zeve Kampüsü Tuşba/Van Tel-Faks 0432251007-04322251100 

Posta Kodu  E-Mail yapis@yyu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 

Uçar-San İnşaat Mühendislik Turizm 

Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi 

 

Adresi 
Vali Mithat Bey Mah. Vatso Sok. 

Uçarlar Apart. No: 10-D İpekyolu/Van 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8840834069  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Van Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
-  

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 (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9689/2/1-1 



5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 

 

 



5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 

 

 



5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 

 

 



5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 

 

 



5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 

 

 



5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 

 

 



5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 

 

 



5 Kasım 2014 – Sayı : 29166 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 5 Kasım 2014 – Sayı : 29166

Sayfa

1

5

8

11

14

17

21

21

22

32

39

45
47
69

86

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Hacettepe Üniversitesi Baş Dönmesi ve Denge Bozuklukları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Elektronik Sınav Yönetimi, Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Madencilik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
— Süleyman Şah Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2012/1266 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2013/4682 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 17/9/2014 Tarihli ve 2013/8114 Başvuru Numaralı

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


