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YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu Yönetmelikteki proje mühendislerinin PUS’a sahip olmasına ilişkin hükümler

1/6/2016 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-2.A Elektrik Üretim Tesisi Proje

Kapsamı” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/12/2014 29221 mükerrer
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İçişleri Bakanlığından:
HAVA YOLU TAŞIYICILARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN USUL 

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, düzenli göçün teşvik edilmesi ve düzensiz

göç ile mücadele kapsamında hava yolu taşıyıcılarının yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, hava yolu taşıyıcılarının, ülkeye giriş yapmak veya

ülkeden transit geçmek üzere sınır kapılarına getirmiş oldukları yabancılardan herhangi bir ne-
denle Türkiye’ye girişleri ve Türkiye’den transit geçişleri reddedilenleri, geldikleri ülkeye ya
da kesin olarak kabul edilecekleri üçüncü bir ülkeye geri götürme, yabancıya refakat edilmesi
gereken durumlarda refakatçilerin gidiş ve dönüşlerini sağlama, taşıdıkları yolcuların belge ve
izinlerini kontrol etme yükümlülükleri ile Genel Müdürlüğün sınır kapılarına yolcu getiren,
sınır kapılarından yolcu götüren ve iç hatlarda uçuş yapan taşıyıcılardan uçuş öncesi, uçuş anı
ve uçuş sonrasında yolcu ve mürettebat bilgilerinin istenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası

Koruma Kanununun 3 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 9 uncu, 15 inci, 54 üncü, 98 inci, 99 uncu
ve 104 üncü maddeleri ile 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa ve
10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) API: Ülkeye girişinden önce yolcu hakkında, hava yolu taşıyıcısı tarafından toplanan

temel biyografik bilgileri,
b) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
c) Kabul edilmeyen yolcu: Ülkeye giriş yapabilmek veya ülkeden transit geçebilmek

için sınır kapılarına gelen ancak mevzuatta aranan koşulları taşımadığından ülkeye girişine ya
da ülkeden transit geçişine izin verilmeyen kişiyi,

ç) PNR: Hava yolu taşıyıcısı tarafından rezervasyon veya bilet alım aşamasında yolcu-
dan alınan ve rezervasyon ve/veya kalkış kontrol sistemlerinde muhafaza edilen tüm bilgileri,

d) Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi,
e) Sınır kapısı: Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış için tespit edilen, fiziki olarak dış

çevreden ayrılmış veya böyle addedilen kara, hava, deniz ve demiryolu sınır geçiş noktalarını,
f) Taşıyıcı: Yolcuları taşıyan hava taşıtlarının gerçek veya tüzel kişi olan sahiplerini

veya ticari hava yolu işletmecilerini,
g) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Taşıyıcıların Yükümlülükleri

Hava yoluyla getirilen yolcularla ilgili sorumluluklar
MADDE 5 – (1) Taşıyıcılar, uçuştan önce bilet satışı dahil olmak üzere kabul edilmeyen

yolcunun taşınmasını engellemek için bilet ve diğer yolcu belgelerini kontrol ederek gerekli
tedbirleri almakla yükümlüdür. Taşıyıcılar, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki seyahat acen-
teleri ve havalimanlarında yer hizmetleri sağlayan kuruluşlarla yapacakları protokollerde
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elverişli hükümlerin yer almasını sağlarlar. İçişleri Bakanlığı, paylaşılmasında sakınca bulun-
mayan hallerde ülkeye giriş yasağı kayıtlarını Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun
99 uncu maddesi çerçevesinde taşıyıcılara bildirebilir.

(2) Türk havalimanlarını transit olarak kullanmak suretiyle üçüncü ülkelere giden, ancak
bu ülkelerce kabul edilmeyerek ülkemiz havalimanlarına geri getirilen yolcular ile ülkemiz
havalimanlarına kabul edilmeyen yolcuyu doğrudan getiren taşıyıcıların sorumlulukları şun-
lardır:

a) Yolcuyu getiren taşıyıcı, yolcunun geldiği ülkeye veya yolcunun rızası doğrultusunda
kabul edilebileceği üçüncü bir ülkeye gönderilmesiyle ilgili işlemleri derhal başlatır ve en geç
üç gün içinde sonuçlandırır.

b) Taşıyıcılar, kabul edilmeyen yolcuların geri götürülmesinden, gönderilene kadar bes-
lenme, konaklama ve sağlık giderlerinin karşılanmasından sorumludur.

c) Taşıyıcı, yolcunun götürüleceği yere kendisinin veya başka bir taşıyıcının seferinin
bulunmadığını veya hava muhalefeti, rötar, iptal ya da herhangi bir nedenle o ülkenin hava sa-
hasının uçuşlara kapalı olduğunu belgelemesi halinde, havalimanı mülki idare amiri, yolcunun
transferine ilişkin gerekli kolaylığı sağlar.

ç) Türk havalimanlarını transit olarak kullanmak suretiyle üçüncü ülkeye giden, ancak
bu ülke tarafından kabul edilmeyerek ülkemiz havalimanlarına geri getirilen ve ilk çıkış nok-
tasına devamı sağlanamayan yolcuların Türkiye tarafından sınır dışı edilmesi durumunda olu-
şacak giderler taşıyıcıya aittir.

Kabul edilmeyen yolcunun güvenliğinin sağlanması ve barındırılması
MADDE 6 – (1) Kabul edilmeyen yolcunun güvenliğinin sağlanmasından havalimanı

mülki idare amirliği sorumludur.
(2) Kabul edilmeyen yolcuların, havalimanı işletmecisi tarafından uygun şartlarda ba-

rındırılması sağlanır. Barınma yerlerinin uygunluğuna havalimanı mülki idare amirliği tarafın-
dan karar verilir ve bu yerler düzenli olarak denetlenir.

(3) Barınma yerlerinin, yolcunun insani ve temel ihtiyaçları ile güvenlik gereksinimle-
rini karşılayabilecek, yeterli donanıma sahip olması gerekir.

(4) Yolcuya ait bagaj, varış noktasına geri gönderilmek üzere taşıyıcı tarafından muha-
faza altına alınır ve yolcunun ihtiyaçları gözetilerek eşyalarına erişimi sağlanır.

Kabul edilmeyen yolcuya seyahati sırasında refakat edilmesi
MADDE 7 – (1) Kabul edilmeyen yolcuların hava yoluyla seyahati hususunda risk de-

ğerlendirmesi, ilgili mülki idare amirliğince yapılır. Yapılacak risk değerlendirmesinde, yol-
cunun yurt dışında aranıp aranmadığı ve diğer adli ve/veya idari hususların yanında uçuş em-
niyetine ilişkin konular değerlendirilir.

(2) Tek başına seyahat etmesinde risk görülen yabancılar için genel kolluk birimlerinden
yeterli sayıda refakatçi görevlendirilir.

(3) Refakatçinin gidiş ve dönüş giderleri, yolcuyu geri götürmekten sorumlu taşıyıcı
tarafından karşılanır.

(4) Kabul edilmeyen yolcunun hava yolu ile seyahatinde Milli Sivil Havacılık Güvenlik
Programı gereğince gerekli tedbirler alınır.

Kabul edilmeyen yolcuyla ilgili bilgilendirmeler
MADDE 8 – (1) Kabul edilmeyen yolcunun hava aracına teslimi öncesinde, taşıyıcı

tarafından kaptan pilota bilgi verilir.
(2) Kabul edilmeyen yolcunun yurt dışına gönderilmesi öncesinde, gönderileceği ülke

resmi makamlarına iletilmek üzere havalimanı mülki idare amirliğince, ulusal ve uluslararası
mevzuata uygun olarak geliştirilmiş form doldurularak taşıyıcıya teslim edilir.

(3) Kabul edilmeyen yolcunun geri gönderilmesinden sonra,  ara duraklı uçuşlar ile
uçağın ineceği yerin değiştirilmesi veya uçağın geri çevrilmesi hali de dâhil, son teslime ilişkin
bilgi ve belgeler, taşıyıcı tarafından havalimanı mülki idare amirliğine iletilir.
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Taşıyıcılardan yolcu ve taşıt bilgilerinin istenilmesi
MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük, sınır kapılarına yolcu getiren, sınır kapılarından yol-

cu götüren ve iç hatlarda uçuş yapan taşıyıcılardan; uçuş öncesinde, uçuş anında ve uçuş son-
rasında anlık veri aktarımı sağlayan iletişim modülü üzerinden yolcuların API ve PNR bilgile-
rinin paylaşılmasını isteyebilir. Bu amaçla Genel Müdürlük, anlık veri aktarımı sağlayan ileti-
şim modülü için altyapıyı hazırlamakla, taşıyıcılar ise istenen bilgilere erişilmesini sağlamakla
yükümlüdür.

(2) Birinci fıkraya göre uluslararası standartlarda istenecek yolcu, mürettebat ve taşıt
bilgilerinin kapsamı Genel Müdürlükçe belirlenir ve taşıyıcılara bildirilir.

(3) Toplanan bilgiler, kamu düzeni ile ülke güvenliğine yönelik durumlar ve bu Yönet-
meliğin amacı dışında kullanılamaz. Genel Müdürlük, bu bilgileri ülke içinde ilgili kurumlarla
paylaşabilir. Ayrıca bu bilgilerin üçüncü ülkelerle paylaşılmasına, ilgili kurumların görüşleri
alınarak Genel Müdürlükçe karar verilir.

(4) Toplanan bilgilerin kullanılmasında 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve
Salâhiyet Kanununun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,
Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5 inci maddesi ve 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İs-
tihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 6 ncı maddesindeki usuller uygu-
lanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdari Para Cezası

İdari para cezası
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara Türk Sivil

Havacılık Kanununun 143 üncü maddesi uyarınca;
a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak kabul edilmeyen

yolcuyu ülkeye getiren taşıyıcıya yolcu başına bin beş yüz Türk Lirası,
b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı şekilde Türk havaliman-

larını transit olarak kullanmak suretiyle üçüncü ülkelere giden ve bu ülkelerce kabul edilmeyen
yolcuyu ülkemiz havalimanlarına getiren taşıyıcıya yolcu başına yedi bin beş yüz Türk Lirası,

c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendini ihlal eden taşıyıcıya,
5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi hükümleri saklı kalmak koşuluyla üç günden sonra
her gün için yolcu başına bin beş yüz Türk Lirası,

ç) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı şekilde, kabul edilmeyen
yolcunun yurt dışına gönderilmesinden sonra, son teslime ilişkin bilgi ve belgeleri ilgili hava-
limanı mülki idare amirliğine iletmeyen taşıyıcıya yolcu başına bin beş yüz Türk Lirası idari
para cezası,

uygulanır.
(2) Kabul edilmeyen yolcuyu ülkeye getiren taşıyıcılarla ilgili tutanaklar ve diğer bel-

geler birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeye esas olmak üzere ilgili mülki idare amirliği
tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ivedilikle gönderilir. Sivil Havacılık Genel Mü-
dürlüğü kendisine iletilen tutanak, diğer belgeler ve taşıyıcılardan isteyeceği savunmaya dayalı
olarak Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesinde belirlenen usule göre idari para
cezalarını uygular.

(3) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Ka-
nun kapsamında belirlenen hükümler saklıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanı birlikte yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE 

BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyeti

ile güvenliğinin temini için, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında
uyulması gereken teknik nitelik ve yeterliklerinin denetim ve belgelendirilmesinde ilgili taraf-
ların uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil

edilecek ya da bakım ve onarımları yapılacak olan gemi ve su araçlarına uygulanır. 
(2) Askeri gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (g), (ğ) ve (ı) bentleri ile 28 inci maddesinin ikinci
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını, 
b) Bakım-onarım: Mevcut gemi ve su araçlarının tekne bünyesi ve donatımında ger-

çekleştirilen boya, sac, elektrik işçiliği ile ana makine ve tüm yardımcı makinelerin bakım-
onarımı gibi işlemleri,     

c) Boyutlandırma: Kaplama ve perde kalınlıkları, posta, kemere, boyuna elemanlar gibi
tekne yapısal elemanlarının gerekli mukavemeti sağlayabilmesi için sahip olması gereken öl-
çülerinin hesaplanmasını,

ç) Denetim görevlisi: İdare adına proje ve belge denetimi ile gemi üzerinde inşa ve ta-
dilat denetimi yapacak gemi inşaatı mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendis-
liği, gemi inşaatı ve deniz mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, deniz tekno-
lojisi mühendisliği bölümlerinden mezun olan İdare personelini,

d) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk
sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

e) GMO: Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasını,
f) GSVP: Gemi Sanayi Veritabanı Programını,
g) İç sular: Tabiî ve suni göllerle, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri,
ğ) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, 
h) Klas kuruluşu: Gemi ve su araçlarının asgari güvenlik gereklerinin sağlanması, de-

nizlerde can ve mal güvenliğinin temini ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla, gemi ve su
araçlarının yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşamalarında, gemi ve su araçlarının test, muayene
veya denetimi ile onay ve belgelendirme hizmetlerini İdare adına yerine getirmek üzere, İdarenin
belirlediği konularda yetki verilmiş ulusal ve yabancı kuruluşlar ile tanınmış kuruluşları,

ı) Kontrol mühendisi: Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilat işlerinin projeye uygun
yapımından sorumlu ve 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme
Yönetmeliği kapsamında Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesine sahip olan gemi mü-
hendisini,
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i) Liman Başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Başkan-
lıklarını,

j) Mevcut gemi ve su aracı: Yeni olmayan gemi ve su aracını,
k) Nihai proje: İlk başvuru sırasında hazırlanan projelerde inşa veya tadilat sonunda bir

farklılık varsa, söz konusu farklılıkların da işlendiği ve gemi ve su aracının inşa veya tadilat
sonundaki son şeklini gösteren projeyi,

l) Proje mühendisi: 6/12/2006 tarihli ve 26368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik
Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Gemi Mühendisi
Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisini,

m) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kul-
lanılan her türlü araç ve yapıyı,

n) Tadilat: Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan biri veya birkaçı ile gros ve net
tonilatosunun en az birinin değişimine veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı veya tehlikeli
madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesini,

o) Tam boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin
Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde tanımlanan tam boyu,

ö) Tanınmış klas kuruluşu: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve
Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan tanınmış kuruluşu,

p) Temsilci: Gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibinin inşa, tadil, bakım-onarım faali-
yetleri için görevlendirmiş veya tesis sahibinin kendi adına faaliyet göstermesi hususunda söz-
leşme imzalamış olduğu gerçek veya tüzel kişiyi,

r) Tesis: 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne
İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte belirlenmiş tesis tanımını,

s) Türk Bayrağı çekebilecek gemi ve su araçları: İnşasına başlanan ve inşa süresinin
sonunda Türk Bayrağı çekecek gemi ve su araçlarını,

ş) Yeni gemi ve su aracı: Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra inşa izin belgesi
alan gemi veya su aracını,

t) Yetkilendirilmiş klas kuruluşu: Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Ha-
reket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde ta-
nımlanan yetkilendirilmiş kuruluşu,

u) Yolcu: Kaptan, gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan diğer kişiler,
gemiyi donatan veya işletenin eş ve çocukları ile hizmetinde olan personeli, işletenin bir görev
ile yolculuk eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan hayvanların çobanları, mücbir se-
beplerle veya kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler ile bir
yaşından küçük çocukların dışında kalan ve navlunlu veya navlunsuz taşınan herkesi,

ü) Yolcu gemisi: 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İnşa veya Tadilat İzinleri ve Takibi

Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki Türk Bayraklı gemiler
MADDE 5 – (1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yeni inşa veya tadilat yapılacak

Türk Bayraklı olan gemi ve su araçlarından;
a) Tam boyu 12 metre ve üzerindeki,
b) Boyuna bakılmaksızın yolcu kapasitesi 12 kişiden fazla olan,
c) Tam boyu 12 metreden küçük olup, tadilat sonucunda tam boyu 12 metre ve üzerine

çıkan,
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ç) Kapasite artırımı sonucunda yolcu kapasitesi 12 kişiyi geçen, 
gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için, gemi ve su aracı sahibi veya

temsilcisi, Liman Başkanlığından izin alır. 
(2) Birinci fıkra dışındaki diğer gemi ve su araçlarına gemi ve su aracı sahibi veya tem-

silcisinin isteğine bağlı olarak Liman Başkanlığınca izin belgesi düzenlenir.
(3) Tüm gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatları tesiste yapılır ve bilgileri tesis sahibi

veya temsilcisi tarafından GSVP’ye girilir. Askeri tesiste yapılan sivil gemi ve su araçlarına
ait bilgiler Liman Başkanlığına bildirilir ve GSVP’ye girişleri Liman Başkanlığı tarafından ya-
pılır.

(4) GSVP girişleri tesis sahibi veya temsilcisi tarafından yapılır ve gerekli imzalar ta-
mamlandıktan sonra izin başvuru belgeleri ile inşa için Ek-1 Gemi veya Su Aracı İnşa İzni
Başvurusunda İstenilecek Belgeler; tadilat için Ek-2 Gemi veya Su Aracı Tadilat İzni Başvu-
rusunda İstenilecek Belgelerde belirtilen projeler ve belgeler, gemi sahibi veya temsilcisi tara-
fından Liman Başkanlığına sunulur. İzin başvuruları en fazla 15 iş günü içerisinde sonuçlan-
dırılır.

(5) Düzenlenen izin belgeleri süresiz olarak yayınlanır. İnşanın bir yıl, tadilatın altı ay
içerisinde başlamaması durumunda belge geçersiz olur. İnşa ve tadilatın başlama tarihleri tesis
sahibi veya temsilcisi tarafından GSVP’ye girilir.

(6) Projelerin, meslek odasınca verilmiş Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi
olan proje mühendisince imzalanması ve GMO’nun meslekî denetiminden geçirilmesi zorun-
ludur. GMO, bu Yönetmelik gereği meslekî denetimden geçirdiği plan ve proje onayları ile
ilgili kayıtları tutmak, bunlarla ilgili İdare tarafından istenilen bilgileri GSVP’ye girmek ve
İdarenin istediği durumlarda meslekî denetime ilişkin kayıtlarını sunmak zorundadır. Klaslı
gemilerde meslek odası denetimi aranmaz, ancak bu durum projelerin, meslek odasınca veril-
miş Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan proje mühendisince imzalanması zo-
runluluğunu ortadan kaldırmaz. 

(7) Yabancı menşeli proje ve belgeleri sunan kişi, proje müellifinden projenin kullanıl-
ması konusunda gerekli izinleri aldığını belirten taahhütnameyi Liman Başkanlığına sunar. Li-
man Başkanlığı projeleri inşa kuralları bakımından inceleyip değerlendirir.

(8) Proje ve dokümanlar için istenilen meslekî denetim ve klas onayı; sadece inşa izni
verilmesi aşamasında ilk hazırlanan projelerden ve belgelendirme aşamasında ise nihai proje-
lerden istenir. İnşa dönemindeki ara değişimler için meslekî denetim ve klas onayı istenmez.

(9) Bilgi değişiklikleri gemi sahibi veya temsilcisi tarafından bildirilmek zorundadır.
İzin belgesi üzerindeki bilgilerin değişmesi durumunda izin belgesi yeniden düzenlenir. Yeniden
düzenlenen belgeler için yapılan başvurularda değişen bilgileri içeren belgelerin sunulması ye-
terlidir.

(10) Klaslı olma zorunluluğu, gemi ve su aracının projelerinin yetkilendirilmiş klas ku-
ruluşunca onaylanması, inşa ve tadilatın tüm unsurları kapsayacak şekilde yetkilendirilmiş klas
kuruluşu denetiminde yapılması, inşa ve tadilat sonunda yetkilendirilmiş klas kuruluşunca beş
yıllık klas sertifikası düzenlenmesi ile bu sertifikanın geçerliliğini beş yıl boyunca korumasıdır.
Klas zorunlulukları aşağıda belirlenmiştir;

a) Tam boyu 24 metre ve üzerinde olan yeni gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatları, 
b) Tadilat sonucunda gemi tam boyu 24 metre ve üzeri olan yeni gemiler, 
c) Tadilat sonucunda gemi tam boyu 24 metre ve üzeri olan mevcut yolcu gemileri,
ç) Tam boyu 24 metre ve üzeri olan mevcut gemilerin yolcu sayılarının tadilatlı veya

tadilatsız olarak 12 yolcuyu geçmesi durumunda, 
d) Mevcut yolcu gemileri hariç, tam boyu 50 metre ve üzerinde olan mevcut gemi ve

su araçları ile tadilat sonucunda tam boyu 50 metre ve üzeri olan mevcut gemi ve su araçları.
(11) Klas zorunluluğu bulunmayan tam boyu 24 metre altı gemilerin tadilatsız yolcu

kapasitesi artırımı başvurularında Ek-3 Gemi ve Su Araçlarının Yolcu Kapasitesi Artırımı Baş-
vurusunda İstenecek Belgelerde listelenen proje ve dokümanlar Liman Başkanlığına sunulur.
Liman Başkanlığı yapacağı inceleme sonucunda yeni kapasiteyi belirler.
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(12) Klassız inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın
yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yapılıp yapılmadığı, denetim görevlisi tarafından takip
edilir. Yapılacak denetimler için; Ek-4 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Formu iki
nüsha olarak düzenlenir. Takip formunun bir nüshası dosyasında, bir nüshası kontrol mühen-
disince muhafaza edilir.

(13) Kontrol mühendisi, Liman Başkanlığınca belirlenecek periyotlarda yapılacak de-
netimlerin zamanında yapılabilmesi için Liman Başkanlığına başvurulmasından sorumludur. 

(14) Kontrol mühendisi, denetim görevlisi tarafından yapılan tüm denetimlerde bulun-
mak zorundadır. 

(15) Takip formunda belirtilen denetimler; yeni inşa edilen veya tadilat yapılan gemi
ve su araçlarında en az iki defa yapılır. Her denetim için ayrı ayrı olmak üzere, Ek-5 Gemi
veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Denetim Raporu iki nüsha olarak düzenlenir ve Ek-4’e ek ya-
pılarak bir nüshası dosyasında, bir nüshası kontrol mühendisince muhafaza edilir.

(16) Klaslı inşa veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın uygun
biçimde yapılıp yapılmadığı yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından takip edilir ve kontrol
mühendisi şartı aranmaz.

(17) Boyuna bakılmaksızın tüm yolcu gemilerinde ve tam boyu 12 metre ve üzeri diğer
gemi ve su araçlarında; bu Yönetmelik gereği tadilat kapsamına girmeyen ancak gemi ve su
aracının genel yerleşim planında değişikliğe sebep olan işlemler, gemi sahibi veya temsilcisi
tarafından işlem yapılmadan önce Liman Başkanlığına bildirilir. Yeni genel yerleşim planını,
meslekî denetim onayı ve gemi klaslı ise klas onayı ile birlikte, Liman Başkanlığı onayına su-
nulur. Gemi ve su aracının cinsi, büyüklüğü ve yapılan işleme bağlı olarak Liman Başkanlığınca
talep edilen stabilite ve denge yeterliliği gibi gerekler sağlanır ve bunlarla ilgili plan, proje ve
belgeler Liman Başkanlığına sunulur.

Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki yabancı bayraklı gemiler 
MADDE 6 – (1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yeni inşa veya tadilat yapılacak

olan yabancı bayraklı gemi ve su araçlarından tam boyu 12 metre ve üzeri gemi ve su araçları
inşa ve tadilat bilgileri tesis sahibi veya temsilcisi tarafından GSVP’ye kaydedilir.

(2) GSVP girişleri tesis sahibi veya temsilcisi tarafından yapılır ve gerekli imzalar ta-
mamlandıktan sonra izin başvuru belgeleri ile inşa için Ek-1 (b)’de istenen belgeler, tadilat
için Ek-2 (b)’de istenen belgeler tesis sahibi veya temsilcisi tarafından Liman Başkanlığına
sunulur. İzin başvuruları en fazla 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(3) Gemi ihraç amaçlı yapılıp yapı halindeki gemilere özgü sicile kayıt ettirilmesi du-
rumunda bu sicile kayıtlı olduğu sürece Türk Bayraklı gemi olarak kabul edilir. Bu gemilere
5 inci maddede belirlenen kurallar uygulanmaz. Geminin ihraç edilmeyip Türk Bayrağı çekmesi
durumunda 7 nci maddede belirlenen ihraç edilemeyen gemiler için geçerli kurallara tabi olur.

(4) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı inşa edilecek tam boyu 12
metre ve üzerinde olan gemi ve su araçları yetkilendirilmiş veya tanınmış klas kuruluşlarının
klasında inşa ve tadilat edilir.

(5) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı inşa edilecek gemi ve su araç-
larının sözleşmelerinde klassız olarak sadece ilgili bayrak kurallarına göre inşa edileceğine
dair özel bir hüküm olması halinde bu gemi ve su araçlarının inşasında klas zorunluluğu aran-
maz.

Yurt içinde ve serbest bölgelerde ihraç amaçlı başlayıp, ihraç edilemeyip Türk
Bayrağı çekecek olan gemiler 

MADDE 7 – (1) İhraç amaçlı inşa veya tadil edilen veya inşasına başlanan gemi ve su
araçlarında ihraç edilmeyerek Türk Bayrağı çekilmesi durumlarında, ihraç edilmeme sebeple-
rini gösteren belge Liman Başkanlığına sunulur.
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(2) Bu gemilere, Türk Bayrağı çekileceği belirlenen tarihten itibaren 5 inci maddede
Türk Bayraklı gemiler için belirlenmiş kurallar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bakım-Onarım

Bakım-onarım
MADDE 8 – (1) İç sular hariç tam boyu 12 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının karada

yapılacak sörveyleri tesiste, balıkçı barınağında veya yat limanlarında yapılmak zorundadır. 
(2) Gerekli can, mal, yangın ve çevre güvenliğinin aldırılması kaydıyla tam boyu 12

metre altı gemi veya su araçlarının kara sörveyi işlemleri İdareden izin almak kaydıyla Liman
Başkanlığının uygun gördüğü yerlerde yapılabilir.

(3) İç sulardaki tüm gemi ve su araçlarının bakım-onarımları ile kara sörveyleri tesiste,
balıkçı barınağında, yat limanlarında veya İdareden izin almak kaydıyla ilgili Liman Başkan-
lığının uygun gördüğü yerlerde yapılabilir. 

(4) Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki Türk ve yabancı bayraklı, tüm gemi ve su araç-
larının bakım-onarımları hakkında tesis sahibi veya temsilcisi tarafından GSVP üzerinden ge-
rekli bilgi girişleri yapılır. Bakım-onarımın, balıkçı barınakları veya yat limanlarında yapılması
durumunda buraların işleticileri, tesiste yapılması durumunda tesis sahibi veya temsilcisi, Li-
man Başkanlığının uygun gördüğü yerde yapılması durumunda ise Liman Başkanlığı GSVP
üzerinden gerekli bilgi girişlerini yapar. 

(5) Bu bildirimler Liman Başkanlığı tarafından takip edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki ve Sorumluluklar

Gemi ve su aracı sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Gemi ve su aracının sahibi veya temsilcisi, gemi ve su araçlarının

inşa, tadilat ve bakım-onarım aşamasında;
a) Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki Türk Bayraklı gemi ve su araçlarının inşa veya

tadilatına başlamak için Liman Başkanlığından izin alınması, 
b) Klassız gemi ve su araçlarının inşası veya tadilatı için kontrol mühendisi atanması, 
c) Gemi veya su aracının sahibi veya temsilcisinin veya izin belgesindeki diğer bilgi-

lerden birisinin değişmesi halinde 15 iş günü içerisinde Liman Başkanlığına bildirilmesi ve
yeni izin belgesi alınması,

ç) Gemi veya su araçlarının tesis dışında yapılacak bakım onarım faaliyetleri için ilgili
Liman Başkanlığından bakım onarımın yapılacağı yer hakkında izin alınması ve bakım onarı-
mın Liman Başkanlığınca GSVP’ye girişinin sağlanması amacıyla gerekli bilgilerin Liman
Başkanlığına sunulması,

d) 5 inci maddenin on yedinci fıkrasında belirlenen bildirimi yapmak ve gerekli belge-
leri sunmak,

konularında İdareye karşı sorumludur.
Tesis sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Tesis sahibi veya temsilcisi, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat veya

bakım-onarım aşamalarında;
a) Tesisinde, Liman Başkanlığından gerekli izin belgesi alınmamış inşa veya tadilat iş-

lemlerine müsaade etmemesi, 
b) Tesisinde yapılmak üzere alınmış inşa ve tadilat izni ile ilgili olarak, inşanın bir yıl,

tadilatın altı ay içerisinde başlamamış olması durumunda 15 iş günü içerisinde ilgili Liman
Başkanlığına yazılı bilgi verilmesi, 
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c) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı gemi ve su araçlarının inşa, ta-
dilat veya bakım-onarımına başlamak için GSVP girişinin yapılması, 

ç) (c) bendinde belirtilen bilgilerden birisinin değişmesi halinde 15 iş günü içerisinde
bilgilerin güncellenmesi, 

d) Yurt içinde veya serbest bölgelerde, gemi ve su araçlarının yapılacak bakım-onarım-
ları ile ilgili olarak GSVP girişinin yapılması,

konularında İdareye karşı sorumludur.
Kontrol mühendisinin yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Kontrol mühendisi, gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatı aşama-

sında;
a) Gemi ve su araçlarının projeye uygun inşa veya tadil edilmesi ve öngörülen malzeme

ve işçilik detayları ile inşa aşamasında meydana gelen kural değişikliklerinin projeye dâhil edi-
lerek uygulanması, 

b) Klassız gemi ve su araçlarının denetimleri konusunda Liman Başkanlığı ile koordi-
neli olarak belirlenmiş periyodik denetimlerin idare tarafından zamanında yapılabilmesini sağ-
lamak amacıyla denetim öncesi hazırlık yapmak, Liman Başkanlığına davette bulunmak ve
denetimlere iştirak etmek,  

c) Proje, belge ve dokümanlarda yer almayan inşa veya tadilat değişikliklerini Liman
Başkanlığına bildirmek, 

konularında İdareye karşı sorumludur.
(2) Kontrol mühendisi, aynı süre içinde en fazla beş adet gemi ve su aracının inşa ve

tadilatında kontrol mühendisi olarak çalışma yetkisine sahiptir. 
(3) Kontrol mühendisi verdiği hizmetlere yönelik olarak, GMO tarafından yayınlanmış

mevzuata göre yetkilendirilmiş olmalı ve bu mevzuat içeriğine uygun hizmet üretme sorumlu-
luğu nedeniyle İdareye ve GMO’ya karşı sorumludur.

Yetkilendirilmiş klas kuruluşunun yetki ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Yetkilendirilmiş klas kuruluşu, gemi ve su araçlarının inşa veya ta-

dilatı aşamasında;
a) Belirlenen kurallar kapsamında klas sertifikası zorunlu olan veya donatanın isteğine

bağlı olarak klaslı olan gemi ve su araçlarının inşa ve tadilat denetimlerini yapmak, 
b) Bu Yönetmelik gereğince yetkilendirilmiş kuruluş denetiminde inşası ve tadilatı zo-

runlu olan gemi ve su araçlarından izin alınmamış olanlara, klas sözleşmesi yapılması ve izin
başvurusunda sunulan proje onay işlemleri hariç olmak üzere klaslama işlemlerine yönelik hiz-
met verilmemesi, 

c) Klas kuralları yanında uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuat ve İdarenin kuralla-
rının uygulanması,

ç) Bu Yönetmelik gereği bilgi aldığı veya onayladığı plan ve projeler ile ilgili kayıtları
tutmak ve bunlarla ilgili İdare tarafından istenilen bilgileri GSVP’ye girmek, 

konularında İdareye karşı sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 13 – (1) Serbest bölgelerde yapılan işlemler, serbest bölge müdürlüğü koor-

dinasyonunda yapılır.
(2) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yö-

netmeliği kapsamındaki teknelerden bu Yönetmelik kapsamına giren tam boyu 12 metre ve
üzeri teknelerin; inşalarında, Ek- 1’de listelenen proje ve dokümanlar ile inşa izni alınması ye-
terlidir, inşa kontrolleri ve klaslı inşa edilmeleri istenmez.
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(3) Gemi ve su araçlarından bu Yönetmelik gereği Liman Başkanlığına sunulması ge-
reken tüm proje, hesap ve dokümanların, gemi ve su aracının teknik kütük dosyasında bulun-
durulması ilgili Liman Başkanlığınca sağlanır.

(4) İnşa veya tadilat bitiminde gemi ve su aracı temsilcisi tarafından, klaslı inşa ve ta-
dilat zorunluluğu olanlar için inşa veya tadilatın klaslı olarak tamamlandığına dair belge, nihai
proje ve mevzuatta istenilen diğer belgelerinin Liman Başkanlığına sunulmasından sonra ölç-
me, belgelendirme ve tescil işlemlerine başlanır. 

(5) İnşa veya tadilat sonucu yapılan ölçümlerde, mevzuata, plan, belge ve dokümanla-
rına uygun olmadan inşa veya tadilat yapıldığı tespit edildiği takdirde uygunsuzluk düzeltilin-
ceye kadar tonilato belgesi düzenlenmez.

(6) Sicil türlerinin herhangi birinden terkin edilmiş denize elverişsiz hâle gelmiş tamire
değmez gemi veya su araçları ile askeri veya kamu idaresince hurdaya ayrılan gemi veya su
araçlarının belgelendirilebilmesi için, tam boyu 24 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının klaslı
olması gerekir. Tam boyu 24 metre altı olan gemi ve su araçlarına ise denetim görevlileri tara-
fından kondisyon bakımından denetim yapılır ve denetim sonuçları rapor halinde Tersaneler
ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne sunulur. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda
uygun bulunan gemi ve su araçları belgelendirilmesi için Ek-2’de listelenen projelerin sunul-
ması zorunludur. 

İdari para cezaları ve yaptırımlar
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerine aykırı hareket eden-

ler ile sorumluluklarını yerine getirmeyen ilgililere;
a) Gemi veya su aracı sahibi veya temsilcilerinden, 9 uncu maddenin birinci fıkrası-

nın;
1) (a) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre

başına 500 TL, 
2) (c) veya (ç) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alı-

narak metre başına 100 TL, 
3) (d) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre

başına 50 TL,
b) Tesis sahibi veya temsilcilerinden, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının;
1) (a) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre

başına 500 TL,
2) (b) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre

başına 50 TL,
3) (c) veya (d) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alı-

narak metre başına 100 TL, 
4) (ç) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre

başına 50 TL,
c) Kontrol mühendislerinden, 11 inci maddenin birinci fıkrasının;
1) (a) bendine aykırı hareket edene 500 TL,
2) (b) veya (c) bendine aykırı hareket edene 1.000 TL,
ç) Klas kuruluşlarından 12 nci maddenin birinci fıkrasının;
1) (a) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre

başına 200 TL, 
2) (b) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre

başına 400 TL, 
3) (c) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre

başına 600 TL,
idari para cezası uygulanır. 
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(2) Bu Yönetmelik hükümleri gereği klas sertifikalı olarak inşa tadil edilmek zorunda
olan gemi ve su araçlarından; inşa veya tadilatına klas nezareti olmaksızın başlanan ya da ta-
mamlananlar için para cezasının yanında klas sertifikası şartı da aranır.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri gereği bildirim yapılması zorunlu bakım onarım işlem-
lerinde; bildirim yapılmadan bakım onarım yapılması veya tamamlanması durumunda, gemi
ve su araçlarının belgelendirilebilmesi için idari para cezasının yanında sörvey gereklerini ye-
rine getirmesi zorunludur. 

(4) Bu Yönetmelik kapsamında olup;
a) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatına devam edilen,
b) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatı bitirilen,
c) Gerekli inşa veya tadilat denetimleri yapılmadan inşa veya tadil edilen,
ç) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden inşa süresi içerisinde Gezi

Tekneleri Yönetmeliği kapsamı dışına çıkan,
gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatlarına devam edebilmeleri için idari para cezasının

ödenmiş olmasının yanında, gemi ve su aracının mevcut durumunun uygunluğuna yönelik klas
kuruluşundan alınmış yazının sunulması zorunludur. Bu kapsamdaki gemi veya su araçlarının
kontrolleri yazının alındığı klas kuruluşunun kurallarına göre yapılır. Bu işlemlerden sonra bu
Yönetmelik gereği klas sertifikalı olarak inşa veya tadil edilmek zorunda olan gemi ve su araç-
larının kontrolleri klas kuruluşları tarafından, diğer gemi ve su araçlarının kontrolleri İdare ta-
rafından yapılır.

İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin hükümler
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başın-

dan geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik ile düzenlenen idarî yaptırım kararları, İdare merkez teşkilatında
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında Liman Başkanlıklarınca verilir.

(3) Bu Yönetmelik ile düzenlenmiş idarî para cezaları tahsil edilmeden ilgilisine yeniden
denetim ve belgelendirme yapılmaz.

(4) Birden fazla kabahatin bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı ayrı idarî
para cezası uygulanır. Ancak, bir eylem ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde, kabahatlere
öngörülen cezalardan ağır olanı uygulanır.

(5) Verilen idarî para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. 
(6) İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326

sayılı Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alınır.
Sorumlu hizmet birimi
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında İdarece yerine getirilmesi gereken iş ve

işlemler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 5/6/2010 tarihli ve 27602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi

İnşa Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa veya ta-

dilat için izin almış veya bakım-onarımına başlanmış gemi ve su araçları için alınmış izin ve
belgeler geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Gaziantep Üniversitesinden:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE

SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2005 tarihli ve 25872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Önlisans/lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün önli-
sans/lisans programını, programda belirtilen tüm ders ve stajların her birinden en az (DD)
ve/veya (S) notu alarak tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00 veya üstünde bu-
lunması gerekir. Önlisans/lisans öğrencilerinden mezun olma şartını yerine getirenlerin bütün-
leme ve ek sınava girme hakları yoktur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKALAR UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar

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 Sosyal Politikalar Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 04/11/1981 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 Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merke-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyal sorun alanlarını dünyadaki sosyokültürel, po-

litik ve ekonomik gelişmelerle birlikte ele alacak ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal politika,
sosyal refah ve kalkınma alanlarında disiplinler arası kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yap-
mak, projeler geliştirmek ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:
a) Gelir dağılımı ve yoksulluk, çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik, toplumsal cinsiyet,

sosyal hizmet, sağlık, çevre, eğitim ve barınma gibi temel alanlardaki sosyal sorunlara ilişkin
araştırma yapmak, araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek,

b) Disiplinler arası bir alan olan sosyal politika konusunda Üniversitenin ilgili akademik
birimlerinin araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak; ilgili alanlarda disiplinler
arası bir yaklaşımla lisansüstü programların yanı sıra farklı programlarda yürütülebilecek lisans
ve lisansüstü dersler açmak ve seminerler düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar
ve etkinlikler düzenlemek, iç ve dış politika alanlarında karar vericilere, kanaat önderlerine,
akademisyenlere ve toplumun geneline yol gösterecek yenilikçi ve nesnel bir politika tartışma
platformu oluşturmak,

ç) Sosyal politika alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar
ile sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmak; bu kurum ve kuruluşların ça-
lışmalarına talepleri doğrultusunda katkıda bulunmak, inceleme ve araştırma yapmak, proje
hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek,

d) Sosyal politika alanında yetkin ve saygınlığı yüksek bilim insanlarını bilimsel bilgi
ve mesleki deneyimlerinden yararlanmak üzere mesleki ve akademik değişim programları kap-
samında misafir öğretim elemanı olarak konuk etmek; bu alanda çalışan eğitimciler, araştır-
macılar ve meslek elemanları arasında ulusal ve uluslararası düzeyde bir iletişim ağı kurmak,

e) Merkez tarafından yapılan araştırmaları, uluslararası bilimsel standartlara uygun ya-
yınlara dönüştürmek ve ulusal/uluslararası yayın organlarında çalışmalar yayınlamak,

f) Sosyal sorunların çözümünde kamuoyu oluşmasına yardımcı olacak bülten, broşür,
kitap ve eğitim materyalleri hazırlamak, görsel yayın organlarında Merkezin faaliyet alanı ile
ilgili programlara katılmak,

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili uluslararası bilimsel standartlara uygun yayınların
kabul edileceği ulusal ve uluslararası indekslerde taranan süreli ve hakemli bir bilimsel dergi
yayınlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaları desteklemek, özgün
ve yenilikçi bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla araştırmacılara ve lisans öğrencilerine
burs ve ulusal/uluslararası saygınlığı olan sosyal politika araştırma ödülü adında ödüller vermek.

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 olarak
bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er-
diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

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

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-
larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
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(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
ç) 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 altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye ye-
niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda 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 çalışmaları 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 yirmi üye olmak üzere toplam yirmibir 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 bir kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hacettepe Üniversitesi Stres Araştırmaları

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 Stres Araştırmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının 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 (STAR): Hacettepe Üniversitesi Stres Araştırmaları 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 Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ruhsal stres ve ruhsal travmanın türleri, yaygınlığı, klinikte ve toplumdaki görünümü,

ilişkili faktörlerin saptanması, ruhsal stres ve travmaların neden olduğu ruhsal hastalıkların tür-
leri, yaygınlığı, farklı görünümlerinin, klinik belirtilerinin, semptom dağılımlarının araştırıl-
ması, bu hastalıklara bağlı hastalık yükünün ve işlev kaybının değerlendirilmesi,

b) Stresle ilişkili hastalıklar konusunda öğrencilerin, öğretim elemanları ve araştırma
görevlilerinin bilgi ve becerilerinin arttırılması, araştırma ve tez çalışmalarının özendirilmesi
ve bu konularda araştırma yapan araştırma görevlileri ve diğer araştırmacılara destek olunması
ve araştırma eğitimi verilmesi,

c) Öğrencilerin, araştırma görevlilerinin ve diğer akademik personelin stresle ilgili ulus-
lararası yayın yapmasının özendirilmesi, bu konuda eğitim ve destek sağlanması,

ç) Araştırmalarla ortaya çıkan bilimsel bilginin ulusal ve uluslararası psikiyatri, psikoloji
ve tıp camiasına ve kamuoyuna duyurulması, bu yolla dolaylı olarak ve ayrıca iletişim araçları
kullanılarak doğrudan toplum eğitimine katkıda bulunulması,

d) Üniversite çalışanlarının kurum içi eğitimlerinin parçası olarak stresin etkileri ve ba-
şaçıkma yolları konularında eğitimlerinin sağlanması, personelin stres düzeylerinin ve stresle
ilişkili ruhsal sorun düzeylerinin saptanması.

7 Kasım 2015 – Sayı : 29525                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



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

bulunur:
a) Stresle ilişkili ruhsal hastalıklar, özellikle de savaş, deprem, trafik kazaları, maden

kazaları, fiziksel/cinsel saldırı gibi nedenlerle ruhsal travma yaşayan risk grupları üzerinde ruh-
sal hastalık yaygınlığı ve ilişkili faktörlerin saptanmasına yönelik eğitim, öğretim, araştırma
ve uygulama projeleri hazırlamak ve uygulamak,

b) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dı-
şındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, araştırma ve uy-
gulama projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak,

c) Merkezin faaliyetleri ile ilgili periyodik olarak seminer ve makale saatleri düzenle-
yerek öğrenciler, araştırma görevlileri ve diğer akademik personelin stresle ilişkili ruhsal has-
talıklar konusunda bilgi ve birikimlerinin arttırılmasını sağlamak,

ç) Araştırma görevlilerinin stresle ilişkili hastalıklar konusunda tez çalışması yapmala-
rını özendirmek, bu konuda araştırma deseni oluşturma, ölçme ve değerlendirme yöntemleri,
analizler ve makale yazımı aşamalarında destek sağlamak,

d) Merkez tarafından yürütülen eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri
ile Üniversitenin ve diğer üniversitelerin farklı akademik birimlerindeki araştırmacılar için baş-
vuru ve referans merkezi olmak,

e) Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak isteyen akademisyenlere araştırma
imkânları sunmak ve bu konuda uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak,

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili elde edilen bilimsel verilerin elektronik arşivini oluş-
turmak,  konu ile ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürüten yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla
araştırıcıların paylaşımına sunmak,

g) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-
lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili 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 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,
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,
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ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-
kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

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

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

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

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

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

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

sağlamak,
c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre 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 çalışmaları 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 bir kez salt çoğunlukla olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya
çağırabilir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

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

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

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN 

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/4)

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2015 tarihli ve 2015/7358 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

uyarınca, 5510.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan diğer iplikler (esas

itibariyle veya sadece pamuk ile karışık olanlar) (yalnızca bambu iplikleri) ithalatında açılan

2.000 tonluk tarife kontenjanından kalan 1.540 ton için yapılacak dağıtıma ilişkin yöntem ile

başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta

Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tarife kontenjanı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca,

aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın

ithalatında karşısında gösterilen miktarda açılan tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama

yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ilgililerin bu Tebliğin yayımı tarihinden

itibaren on iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formu ile Ek-2’de yer

alan Başvuruya Eklenmesi Gereken Belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi

Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekir. On iş günü içerisinde yapı-

lamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

(3) Tarife kontenjanından tarife kontenjanı konusu eşyayı üretimlerinde girdi olarak

kullanan sanayiciler faydalanacak olup, 8/4/2014 tarihli  ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile

17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-

lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) kapsamında belirtilen ülkeler menşeli ithalat de-

ğerlendirmeye alınır.
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(4) Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir. Başvuruların değerlendirilme-

sinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır. Başvuruda su-

nulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda ve/veya eksik yapılan başvurularda,

söz konusu tutarsızlığın ve/veya eksikliğin başvuru süresi içerisinde giderilmesi gerekir. Aksi

takdirde, başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

(5) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formu ve Ek-2’de yer alan Başvu-

ruya Eklenmesi Gereken Belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen

kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir. 

Tarife kontenjanı dağıtımı

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı, söz konusu eşyayı üretimlerinde girdi olarak kulla-

nan sanayicilere talep toplama yöntemiyle dağıtılır.

(2) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması duru-

munda talepler tam olarak karşılanır. 

(3) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise

dağıtım, toplam ithalat miktarı, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, fiili sar-

fiyat gibi kriterlerden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.  

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için bu Tebliğde belir-

tilen usul ve esaslar çerçevesinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı

düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma

nüshası) ve bir tanesi de Ekonomi Bakanlığında kalmak üzere (Bakanlık nüshası) iki nüsha

olarak düzenlenir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyan-

namelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır. 

(2) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı

gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir kopyası

gümrük beyannamesine eklenir.

(3) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük ida-

resi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına

alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi

ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal lisansı geçerlilik süresi

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca

(İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dâhil)

geçerlidir. 

7 Kasım 2015 – Sayı : 29525                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



İthal lisansı devri

MADDE 8 – (1) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının zayii

MADDE 9 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma

ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde,

Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden

düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni

ithal lisansı düzenlenebilir. 

(2) Tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayii halinde, zayie ilişkin gazete

ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması durumunda, ithal lisansı

firma nüshasının aslının Bakanlığa iade edilmesi şartı aranmaz.

(3) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya

bildirilir.

İthal lisansının revizesi

MADDE 10 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal

lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine

ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize ta-

lepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.  Söz konusu başvu-

runun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya tem-

silciler tarafından yapılması gerekir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-

lepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi

MADDE 11 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü

içerisinde firmalara verilen nüshanın aslının  Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü)

iadesi zorunludur. 

Yetki 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,

düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı

(İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir. 

Diğer mevzuat hükümleri

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın

ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

7 Kasım 2015 

CUMARTESĠ 
Sayı : 29525 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ARA KARAR 

ESAS NO : 2011/718 

KARAR NO : 2012/563 

DAVACI : K.H. 

SANIK : ELMAR QASIMOV 

SUÇ : 5683 Sayılı Kanunun 26. maddesine Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 05/04/2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 20/11/2012 

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

Kanunun 26. maddesine aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh 

Ceza Mahkemesi'nin 20/11/2012 tarih ve 2011/473 esas ve 2012/563 karar sayılı dosyanın 

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

karar verilmiş olup, sanık ELMAR QASIMOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı 

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

içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 

 7987 

————— 
ARA KARAR 

ESAS NO : 2011/640 

KARAR NO : 2012/693 

DAVACI : K.H. 

SANIK : RASĠM ISMAYILOV 

SUÇ : 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 03/08/2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 11/12/2012 

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

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 

11/12/2012 tarih ve 2011/542 esas ve 2012/693 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda 

sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, 

sanık RASĠM ISMAYILOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 

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

kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 7988 
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İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2014/199 

KARAR NO  : 2015/506 

Ġftira, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik suçundan Ġzmir 10. Asliye Ceza 

Mahkemesinin 01/07/2015 tarih ve 2014/199 esas, 2015/506 karar sayılı Gerekçeli Kararı ile; 

1 - Sanık HAKAN EREL 'in üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu iĢlediği 

anlaĢılmakla, sanığın eylemine uyan TCK nun 204/1 maddesi gereğince TCK 61/1. Maddesinde 

yazılı suçun iĢleniĢ biçimi, meydana gelen zarar, sanığın kastı, güttüğü amaç ve saiki gibi hususlar 

nazara alınarak alt sınırdan ayrılmak suretiyle sanığın takdiren ve teĢdiden 3 YIL HAPĠS CEZASI 

ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın Süleyman Yıldız adına değiĢik zamanlarda birden fazla belge düzenlendiği 

anlaĢılmakla verilen ceza TCK 43/1 maddesi gereğince takdiren 1/3 oranında arttırılarak sanığın 4 YIL 

HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın TCK 62/2 maddesi gereğince, geçmiĢi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki 

davranıĢları, suçunu kabul etmesi, cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkileri gibi hususlar 

nazara alınarak, sanık hakkında takdiri indirim uygulanmak sureti ile verilen ceza TCK nun 62/1 

mad.gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın SONUÇ OLARAK 3 YIL 4 AY HAPĠS 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın dosyaya yansıyan kiĢiliği, suç iĢleme konusundaki eğilimi, verilen ceza süresi 

nazara alınarak koĢulları oluĢmadığından sanığa verilen cezada hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının verilmesine veya cezanın ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

Sanık hapis cezasına mahkûm olmakla 5237 sayılı yasanın 53/1. maddesi gereğince 5237 

Sayılı TCK.'nun 53/1- (c) maddesinde yer alan hak yoksunluğunun sanığın kendi altsoyu 

üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koĢullu salıverilme tarihine kadar, 

diğer kiĢilere karĢı belirtilen yetkiler yönünden ve 53/1-a,b,d,e bentlerindeki hak yoksunlukları 

bakımından mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar uygulanmasına, 

2 - Sanık HAKAN EREL'in katılan müĢteki Süleyman Yıldız'ın kimlik bilgilerini 

kullanmak suretiyle iftira suçunu iĢlediği anlaĢılmakla, sanığın eylemine uyan TCK nun 268/1 

maddesi yollamasıyla TCK 'nun 267/1. maddesi gereğince TCK 61/1. Maddesinde yazılı suçun 

iĢleniĢ biçimi, meydana gelen zarar, sanığın kastı, güttüğü amaç ve saiki gibi hususlar nazara 

alınarak alt sınırdan ayrılmak suretiyle sanığın takdiren ve teĢdiden 2 YIL HAPĠS CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın TCK 62/2 maddesi gereğince, geçmiĢi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki 

davranıĢları, suçunu kabul etmesi, cezanın sanığın geleceği üzerinde olası etkileri gibi hususlar 

nazara alınarak, sanık hakkında takdiri indirim uygulanmak sureti ile verilen ceza TCK nun 62/1 

mad. gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın SONUÇ OLARAK 1 YIL 8 AY HAPĠS 

CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın dosyaya yansıyan kiĢiliği, suç iĢleme konusundaki eğilimi nazara alınarak 

yeniden suç iĢlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaat gelmediğinden sanığa verilen 

cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesine veya cezanın ertelenmesine 

YER OLMADIĞINA, 

Sanık hapis cezasına mahkum olmakla 5237 sayılı yasanın 53/1. maddesi gereğince 5237 

Sayılı TCK 'nun 53/1- (c) maddesinde yer alan hak yoksunluğunun sanığın kendi altsoyu 

üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koĢullu salıverilme tarihine kadar, 

diğer kiĢilere karĢı belirtilen yetkiler yönünden ve 53/1-a, b. d. e bentlerindeki hak yoksunlukları 

bakımından mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar uygulanmasına, sanığın 

gıyabında verilmiĢ olduğundan Fahri ve Nibet, oğlu 12/01/1961 Balıkesir doğumlu, Balıkesir, 

Karesi, Oruçgazi Mah./köy nüfusuna kayıtlı, Sanayi Mah. Toki siteleri F2 A Blok No: 1 Aliağa 

Ġzmir adresinde oturan HAKAN EREL'e Gerekçeli karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiĢ olup, 

7208 Sayılı Tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün RESMĠ 

GAZETE ĠLANI yoluyla TEBLĠĞĠNE, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 

 8887 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ARA KARAR 

ESAS NO : 2011/618 

KARAR NO : 2012/260 

DAVACI : K.H. 

SANIK : MEHRIBAN MAMMADOVA 

SUÇ : 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 24/10/2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 18/09/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık MEHRIBAN 

MAMMADOVA hakkında 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla 

Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 18/09/2012 tarih ve 2011/453 esas ve 2012/260 

karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası 

ile Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık MEHRIBAN MAMMADOVA bulunamadığından 

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

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 7989 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

ESAS NO : 2015/2158 

SUÇ  : Resmi belgede sahtecilik 

SUÇ T.  : 30/12/2009 

SANIK  : Ömer NACAR : (Ali, Sakine oğlu 10/08/1976 doğumlu)  

Yayla Mah. 1484 Sokak No:24/5 Etlik Keçiören/Ankara adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara (Kapatılan) 17. Sulh Ceza 

Mahkemesinden verilen 01/10/2013 gün ve 2013/272 E. 2013/304 K. sayılı hükmün Cumhuriyet 

Savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. 

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğ 

namesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 

29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının Bozma isteyen 19/03/2015 gün ve 11/2014/37518 sayılı tebliğ namesinin tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 9851/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠNE AĠT PARÇACIK HIZLANDIRICI SĠSTEMĠNĠN ÜNĠVERSĠTENĠN 

ĠHTĠYACI DA OLAN KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTĠF MADDELERĠN 

ÜRETĠLEBĠLMESĠ VE AR-GE PROJELERĠNĠN DESTEKLENMESĠ 

AMACIYLA HASILAT KĠRALAMASI YOLU ĠLE 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ankara Üniversitesinin mülkiyetinde bulunan ―Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin‖ 

üniversitenin de ihtiyacı olan kısa yarı ömürlü radyoaktif maddelerin üretilebilmesi ve ar-ge 

projelerinin desteklenmesi amacıyla 10 (on) yıl süre ile hasılat kiralaması yolu ile kiraya 

verilecektir. 

ĠHALENĠN ZAMANI, YERĠ, ġEKLĠ: 

Ġhale; 

a) Zamanı : 

aa - Günü : 20/11/ 2015 

ab - Saati : 14:00’de 
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b) Yeri : Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Ankara 

Üniversitesi Ġbn-i Sina AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Akademik 

YerleĢke L Blok Kat:3 Ġhale Komisyon Odası Samanpazarı/ANKARA 

c) ġekli: 

ca - Ġlk teklifler 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35- c maddesine göre ―Açık Teklif 

Usulü‖ ile yapılacaktır. 

cb - Pey artırımı her tur için asgari 10.000-TL ve katları olacaktır. 

d) Müracaat yeri ve zamanı: Tekliflerin en geç 20/11/2015 günü saat 14:00’a kadar elden 

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Ġbni Sina AraĢtırma 

ve Uygulama Hastanesi Akademik YerleĢke L Blok Kat: 3 Satınalma Bürosu Samanpazarı/ANKARA 

adresine teslim edilecektir. 

TAHMĠN EDĠLEN BEDEL VE TEMĠNATLARA ĠLĠġKĠN ESASLAR: 

a - Kiraya verilecek ―Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin‖ muhammen kira bedeli; 

aa) Bir yıllık 600.000,00 TL, 10 yıllık 6.000.000,00 TL dir. 

ab) Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. 

b - Bu ihale ile ilgili ihale dokümanının satın alma bedeli 250,00 TL’dir. 

c - Bu ihale ile ilgili geçici teminat KDV dahil muhammen bedel üzerinden 212.400,00 

TL’ dir. 

d - Ġhale ile ilgili geçici teminatı Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının; 

da) T.C. Ziraat Bankası Ankara ili Bakanlıklar/Ankara Kamu GiriĢimci ġubesindeki 

TR110001002532070593635060 nolu hesabına veya, 

db) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı veznesine 

yatırılacak, alınacak dekont/tahsilat makbuzu aslı ihale Ģartnamesinin 19 uncu maddesinde 

yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce ihale komisyonuna 

verilecektir. 

Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin kiraya verilme ihalesi hakkındaki ihale Ģartnamesi; 

a) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünden ücreti mukabilinde temin 

edilebilir. 

b) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğünün (ihale.ankara.edu.tr) 

adresinde yayınlanmaktadır. 

ĠSTEKLĠLERDE ARANACAK BELGELER: 

a) Faaliyet Belgesi (Ticaret, sanayi odası vs.) 

b) Ġmza sirküleri (Noterden) 

c) Ġhaleye katılacak için yetki belgesi 

d) Geçici teminata iliĢkin belge 

e) Doküman Satın Alındı Belgesi, BaĢvuru Dilekçesi, Adres Beyanı, Ġhale Konusu Tesisin 

Yerinde Görüldüğüne Dair Beyan 

f) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösteren belge 

g) Ġhale ilan tarihinden sonra alınmıĢ bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına 

dair belge 

h) Ġhale ilan tarihinden sonra alınmıĢ Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) borcunun 

bulunmadığına dair belge 

ı) ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu 

j) Mali durum bildirimi (Banka referans mektubu) 

k) Sahip olduğu FDG ilaç ruhsatına ait belge 

l) Ġsteklilerin ihaleye konu olan iĢ veya benzerlik arz eden faaliyetlerini ihale tarihinden 

önce en az 5 yıldır gerçekleĢtirdiğini gösterir belge 

m) Ġsteklilerin Türkiye’de bir PET Radyofarmasötik Üretim Tesisi iĢletme tecrübesi 

ve/veya satıĢ tecrübesi olmasına iliĢkin belge,  

Ġlanen duyurulur. 9881/1-1 
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OTOMATĠK KAPI BARĠYERĠ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen Güvenlikte kullanılmak üzere 1 (Bir) takım 

Otomatik Kapı Bariyeri, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 16.11.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

   Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

   Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 9965/1-1 

————— 

TENTE ALTI ALÜMĠNYUM DOĞRAMA VE CAM KAPLAMA YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamızın yeni açılacak satıĢ mağazasında kullanılmak üzere tente altı alüminyum 

doğrama ve cam kaplama, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 

2 - ġartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 16.11.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

   Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

   Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 9964/1-1 

————— 

ÇEġĠTLĠ MASA VE SANDALYE ALINACAKTIR 

1 - Fabrikamızın yeni açılacak satıĢ mağazasında (Atlantis) kullanılmak üzere 10 (On) 

adet dıĢ mekan masası, 40 (Kırk) adet dıĢ mekan sandalyesi, 4 (Dört) adet iç mekan masası 

(küçük), 6 (Altı) adet iç mekan masası (Büyük), 40 (Kırk) adet iç mekan sandalyesi, teklif alma 

usulüyle alınacaktır. 

2 - Numuneleri Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü Satın Alma 

ġefliğinde görülebilir. 

3 - Teklifler en geç 16.11.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

   Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

   Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 9963/1-1 
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1 KISIM 7 KALEM MERKEZĠ STERĠLĠZASYON ÜNĠTESĠ ARAÇLARI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Dekanlığı 

ihtiyacı ―1 Kısım 7 Kalem Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Araçları‖, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi 

ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

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

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 23/11/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9888/1-1 
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14 ADET ENTEGRASYON VE AMELĠYATHANE AYDINLATMA 

SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Hastanesi ihtiyacı 14 Adet Entegrasyon Ve Ameliyathane Aydınlatma Sistemi Ofisimiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak ve ihale ek 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

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

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20/11/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9889/1-1 
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14 ADET AMELĠYAT MASASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve AraĢtırma 

Hastanesi ihtiyacı 14 adet ameliyat masası Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

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

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20/11/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9890/1-1 
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1 ADET BASKI ÖNCESĠ BĠLGĠSAYARDAN DĠREKT KALIBA POZLAMA (CTP) 

SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Genelkurmay BaĢkanlığı ihtiyacı 1 adet Baskı Öncesi Bilgisayardan Direkt Kalıba 

Pozlama (CTP) Sistemi’nin teknik ve idari Ģartnamesine ve teknik Ģartnamede yer alan HP, 

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

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

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

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

hesabına yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik ve idari Ģartnamesinin, markasının, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar 

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

yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.11.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik ve idari Ģartnamesine 

ve teknik Ģartnamede yer alan HP, DELL, IBM markalarından birine uygunluğunun 

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

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9891/1-1 
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HARĠCĠ VERĠ DEPOLAMA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Adana Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi ihtiyacı Harici Veri Depolama 

Sistemi teknik Ģartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

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

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 18.11.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesi uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

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

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9892/1-1 
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HEMEN KAZAN OYUN BĠLETĠ AÇIK TEKLĠF ĠSTEME USULÜNE GÖRE 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

AĢağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik Ģartnamesi ve Ofis ticari Ģartnamesi ile 

ihale ek Ģartları dahilinde iç ve dıĢ piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır. 
 

MALZEMENĠN GRUBU MĠKTAR 
NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLĠF 

VERME TARĠHĠ 

Hemen Kazan Oyun Bileti 

(6,10x10.20 cm) 

250.000.000 

Adet 
Teknik ġartname 23.11.2015 

 

1 - a) ĠHALE EVRAKI BEDELĠLĠDĠR. EVRAK BEDELĠ 140.-TL’dir. 

b) Ġstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığından incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler. 

c) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 

Ġhalenin bütünüyle iptali veya sipariĢten vazgeçilmesi halinde, sipariĢ evrak bedeli ilgili firmaya 

iade edilecektir. 

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

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

birlikte teknik ve ticari Ģartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

Ģartnamenin 2. ve 5. maddelerinde yazılı belgeler, Ģartname bedeline ait banka makbuzu veya 

kasa tahsil fiĢinin aslı ve bir örneği ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz 

III Nolu Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

dıĢ zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 

açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik 

araĢtırması yapılacaktır. 

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

açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif fiyatlarının değerlendirmesi, 250 milyon adet biletin 

tamamı üzerinden yapılacaktır. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇĠCĠ TEMĠNAT teklif edilen para 

cinsinden verilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir 

9 - ĠĢbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri Ģeklinde olacaktır. 

Duyurulur. 9949/1/1-1 
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INSTANT WIN LOTTERY TICKETS WILL BE PURCHASED 

BY THE STATE SUPPLY OFFICE 

GENERAL DIRECTORATE 

The commodities mentioned below shall be purchased from domestic and foreign market 

by taking open bids, in accordance with the provisions of the commercial and technical 

specifications, and with additional conditions concerning the tender. 
 

COMMODITY QUANTITY (pcs.) 
BASIS OF 

PURCHASING 

BIDDING 

DEADLINE 

6,10 x 10,20 cm 

Hemen Kazan Instant Win 

Lottery Tickets 

250.000.000 
Technical 

Specification 
23.11.2015 

 
1 - a) THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS 140.-TL 

b) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents 

from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara 

without any charge. 

c) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of 

the tender document price mentioned above to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank 

accounts. 

d) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope 

by adding to the tender document. The original of the receipt will be returned to the bidder after 

opening all the bids. In case of canceling the bid completely or giving up the order, the price of 

tender document will be refunded to the bidders. 

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. 

ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 

ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes 

are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial specification, 

the original and a copy of the bank or cashier receipt, the documents specified in the additional 

conditions and the inner envelope should all be put in the outer envelope. 

3 - The bids should reach or be submitted to the 3rd Purchasing Department of our 

Headquarters Office until at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will 

not be taken into consideration, regardless of the delays due to postal processes. 

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to 

submit. The inner envelopes of the bidders, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, 

will also be opened. Bidders shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if 

necessary. 

5 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes 

are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender 

6 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into 

consideration. The evaluation of the bids shall be made out of the whole quantity of 250 million 

tickets. 

7 - Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months 

from the date of final submission in the same currency of their offers at a rate to be determined by 

themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. 

8 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph 

(g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right to tender, not to tender, 

partially tender or award the tender to whichever bidder it may please regarding the above-

mentioned material to be purchased. 

9 - The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their 

initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates. 9949/2/1-1 
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ATÖLYE ISITMA HAVA APAREYLERĠNĠN TAMĠR VE BAKIMI  

HĠZMET ĠġĠ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

Atölye ısıtma hava apareylerinin tamir ve bakımı hizmet iĢi,  T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası   : 2015/150227 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. 

Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Atölye ısıtma hava apareylerinin tamir ve bakımı 

hizmet alımı 

b) Yapılacağı yer : Afyon ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : 35 gün  

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Afyon ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 24.11.2015 Salı günü saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4. 1- Ġhale Ģartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.   

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 (Ellidokuz) Türk Lirası 

karĢılığı Afyon ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Afyon ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

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

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, 

iĢin tamamı için teklif verilecektir 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ)  takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13.2. ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Ġdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 9843/1-1 
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ENERJĠ ETÜDÜ VE UYGULAMA PROJELERĠ HAZIRLAMA ĠġĠ 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 78 / Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi varsa) : satinalma@taskomuru.gov. tr.  

2 - Ġhale konusu iĢin adı Birimi: Miktarı: 

Enerji Etüdü ve Uygulama 

Projeleri Hazırlama ĠĢi 
TL 1 Ad. 

d) ĠĢin BaĢlama ve bitiĢ tarihi 
: SözleĢmenin taraflarca imzalanmasına müteakip 30 takvim 

günü içerisinde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 30.11.2015 Pazartesi – saat 15:00 

c) Dosya no : 1513823 

d) Ġhale kayıt no : 2015/149727 
 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2 - Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  
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ı) Bu Ģartnamenin 16'ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

i) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) 

bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat 

hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair 

beyanname verebilirler.  

5.1 Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler.  

55.1.1- Ġstenmiyor. 

5.2.Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 

5.2.1- Teklif verecek firmalar, Sanayi sektöründe (TaĢ, toprak ve madencilik alt sektöründe) 

Yetki Belgesi sahibi Enerji Verimliliği DanıĢmanlık ġirketleri arasında bulunduklarını 

belgelendireceklerdir. Bu bilgilerin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü internet adresinden 

doğrulatılabilmesi halinde internet sayfası çıktısı geçerli belge sayılacaktır.  

6 - 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - 2- Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

6 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

7 - Ġhale, bu ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

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

9 - Teklifler en geç 30.11.2015 Pazartesi Günü – saat 15:00’ e kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 

sorumlu değildir. 

10 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

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

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

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

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

14.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

 9844/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: KuraldıĢı Eğitim Vakfı 
VAKFEDENLER: Nilgün KOÇ, Ahmet Saim KOÇ, Meral ASLAN, Ömer Önder ÖNDER, 

Ertuğrul Memed KOÇ 
VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ġstanbul 
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02/10/2015 tarihinde kesinleĢen 
09.07.2015 tarihli ve E:2015/65 K:2015/288 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: En büyük zenginlik kaynağının eğitimli sağlıklı ve kültürlü olarak 
yetiĢmiĢ insan gücü olduğu inancıyla, eğitim ve öğretim döneminde olan maddi imkansızlıklar 
sebebiyle okuyamayan her yaĢtan çocuklarının akılcı, bağımsız düĢünebilen, çağdaĢ, araĢtırmacı 
bireyler olarak yetiĢmesine katkıda bulunmak, iyi bir eğitim almalarını ve meslek sahibi 
olmalarını sağlamak, eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için gerekli maddi imkanları 
sağlayarak Türkiye Devletine ve bütün insanlığa faydalı bireyler kazandırmak, Türk toplumunun 
kültürel, bireysel ve sosyal geliĢimine hizmet etmek ve senette yazılı diğer amaçları 
gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00- (altmıĢbin) TL nakit. 
YÖNETĠM KURULU: Nilgün KOÇ, Ahmet Saim KOÇ, Meral ASLAN, Ömer Önder 

ÖNDER, Ertuğrul Memed KOÇ 
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya 
kuruluĢa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9879/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Mehmet Nazif Parkan Vakfı. 
VAKFEDENLER: Sami Alp Parkan. 
VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ġstanbul. 
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU:  
Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.10.2015 tarihinde kesinleĢen 

19.03.2015 tarihli ve E: 2014/631 K: 2015/108 sayılı kararı. 
VAKFIN AMACI: Ülkemizin kalkınmasını, geliĢmesini, kültürüne ve milli ve manevi 

değerlerine bağlı sağlıklı nesiller yetiĢtirilmesini temin etmektir. 
VAKFIN MAL VARLIĞI: 24 ayar 1 kg has altın. 
YÖNETĠM KURULU: Sami Alp Parkan, Ömer Faruk Parkan, Ece Nil Parkan. 
VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Tasfiyesinden arta 

kalan mal ve hakları hayatta ise kurucunun belirlediği değilse yönetim kurulunun belirlediği 
benzer amaçlı bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9880/1-1 
—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Pursaklar Belediye Meclisinin 05.06.2015 gün ve 120 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13.10.2015 gün ve 2045 sayılı kararı ile onaylanan 
"Pursaklar Saray GümüĢoluk 98586 ada 1 nolu parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar 
Planı DeğiĢikliği", 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 
30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 9876/1-1 
————— 

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.06.2015 gün ve 119 sayılı kararı ile uygun görülen ve 
Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 13.10.2015 gün ve 2060 sayılı kararı ile onaylanan 
"Pursaklar 95341 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 3194 
sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle askıya 
çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 9877/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

 9911/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9899/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9900/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9901/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9902/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9903/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 7 Kasım 2015 – Sayı : 29525 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9904/1-1 



7 Kasım 2015 – Sayı : 29525 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9905/1-1 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 7 Kasım 2015 – Sayı : 29525 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9906/1-1 



7 Kasım 2015 – Sayı : 29525 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9907/1-1 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 7 Kasım 2015 – Sayı : 29525 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9908/1-1 



7 Kasım 2015 – Sayı : 29525 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9909/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 7 Kasım 2015 – Sayı : 29525 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9910/1-1 



7 Kasım 2015 – Sayı : 29525 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9898/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 7 Kasım 2015 – Sayı : 29525 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/124077 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
KASTAMONU ĠL MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe KASTAMONU/MERKEZ 

Adresi 
SARAÇLAR MAH. BAYINDIR 

SOK. NO:8 KASTAMONU 
Tel-Faks 0(366) 214 15 17 - 0(366) 214 64 94 

Posta Kodu 37100 E-Mail kastamonu37@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

S.S. BĠROM SERVĠS VE 

MÜNÜBÜSCÜLER MOTORLU 

TAġIYICILAR KOOPERATĠFĠ 

 

Adresi 
TOPCUOĞLU MAH. ECEVĠT 

SOK. KASTAMONU 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7350513199  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KASTAMONU TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3565  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9952/1-1 



7 Kasım 2015 – Sayı : 29525 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/124072 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
KASTAMONU ĠL MĠLLĠ 

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe KASTAMONU / MERKEZ 

Adresi 
SARAÇLAR MAH. BAYINDIR 

SOK. NO:8 KASTAMONU 
Tel-Faks 0(366) 214 15 17 - 0(366) 214 64 94 

Posta Kodu 37100 E-Mail kastamonu37@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı MELAHAT ETYEMEZ  

Adresi 
ETYEMEZ KÖYÜ / 

KASTAMONU 
 

T.C. Kimlik No. 27950056352  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3810357817  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KASTAMONU TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 37/32339  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9953/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 7 Kasım 2015 – Sayı : 29525 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/56342 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
AĠBÜ Döner Sermaye ĠĢletme 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Bolu/Merkez 

Adresi Gölköy Kampüsü Tel-Faks 
0.374.254 10 00 (8294) 

0.374.253 41 41 

Posta Kodu 14280 E-Mail donersermaye@ibu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Dilmen Özel Sağlık Hizmetleri Ġth. 

Ġhr. Ltd. ġti. 
 

Adresi 

Mahfesığmaz Mah. 79057 Sok. 

Kocaman Apt. Zemin Kat No: 1 

Çukurova/ADANA 

 

T.C. Kimlik No   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
2970618812  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 67047  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9957/1-1 



7 Kasım 2015 – Sayı : 29525 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

Düzce Üniversitesinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015-2/1 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı / Yüksek Öğretim Kurumları 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Düzce Üniversitesi Ġl/Ġlçe Düzce / Merkez 

Adresi 
Orhangazi Mah. Konuralp 

YerleĢkesi 
Tel-Faks 

(0380) 542 11 16 

(0380) 542 11 17 

Posta Kodu 81620 E-Mail saglikkultur@duzce.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Bülent DURSUN (Aziz Medikal)  

Adresi 
Kültür Mah. Hastane Cad. Serdar Seven 

ĠĢ Merkezi No: 156-A Düzce 
 

T.C. Kimlik No. 39223491272  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
9093  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)     40  Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

KARARLAR
— Altı Yeni Bölge Adliye Mahkemesinin Kurulmasına İlişkin Karar
–– Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine

İlişkin Karar
–– Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve

Başlayacakları Tarihe İlişkin Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 07/06/2011 Tarihli ve

187 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
–– Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hava Yolu Taşıyıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik
— Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği
–– Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve

Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

–– Hacettepe Üniversitesi Stres Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/1, K: 2015/91 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/10, K: 2015/93 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 22/10/2015 Tarihli ve E: 2015/9, K: 2015/94 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


