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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari

Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c),

(l) ve (ee) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Bİ/BİST: Borsa İstanbul Anonim Şirketini,”

“l) Helikopter: Kaldırma kuvvetini havanın büyük ölçüde yatay eksen etrafında dönen

bir veya daha fazla motorlu rotorla tepkisinden alan havadan daha ağır hava aracını,”

“ee) Uçak: Uçuş sırasındaki kaldırma gücünü büyük ölçüde verilen uçuş durumlarında

sabit kalan yüzeylerdeki aerodinamik tepkilerden alan havadan daha ağır motorlu hava aracını,”

“gg) Kalite: Uyumluluk izlemeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“l) Filosunda 50 ve üzeri hava aracı bulunan işletmelerin, filosundaki her 50 uçak için

1 adet uçağı işletme mülkiyetinde bulundurması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve (e)

bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sorumlu müdür; işletmecinin tüm operasyonlarının ve bakım aktivitelerinin Genel

Müdürlük tarafından gerekli kılınan standartlarda sağlanmasından sorumludur. Sorumlu mü-

dürün, işletmeci tarafından tanımlanan ilave şartları da yerine getirmek üzere harcama ve iş-

letmeyi bu hususlarda tek başına temsil edecek yetkiye sahip olması ve asgari 5 yıl çalışma

tecrübesini sağlaması gerekir. Sorumlu müdür, uyumluluk izleme ve emniyet sistem yöneticisi

görevlerinden herhangi birini üstlenemez.”

“1) Hava yolu işletmelerinde görev alacaklar için; emniyet yönetim sistemi konusunda

en az bir yıl olmak üzere sivil havacılık sektöründe en az üç yıl çalışma tecrübesine,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) İnceleme komisyonu, işletme ruhsatı taleplerini, mevcut işletme ruhsatlarının ge-

çerliliğine yönelik herhangi bir uygunsuzluğu ve kapsamının değiştirilmesine yönelik talepleri

değerlendirmek ve alınacak önlemleri belirlemek üzere Genel Müdürün teklifi ve Bakanın ona-

yı ile beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İşletme hissedarları, temsile yetkili yöneticileri ve işletmede görev alacak sorumlu

yönetici personelin sivil havacılık alanındaki tecrübelerinin uçuş emniyeti açısından değerlen-

dirilmesi.”

“(2) Komisyon, işletme ön iznini kısmen kabul edebilir, belirli şartlara bağlayabilir

veya reddedebilir.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sunulan bilgi ve belgelerin yeterli bulunması halinde,  inceleme komisyonu kararını müteakip

verilen ön izin, başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir.”

“(4) Ön izin, hava taksi işletmeleri için Genel Müdür, hava yolu işletmeleri için Bakan

onayı ile yürürlüğe girer.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“g) Yirmi ve daha fazla koltuk kapasiteli hava araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ve

sadece yük taşımacılığı için; Kabin Ekibi El Kitabı, Kabin Ekibi Eğitimi El Kitabı, Emniyet

El Kitabı ve Kalite El Kitabı,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Uygun bulunan başvurular inceleme komisyonu kararını müteakip onaya sunulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşletme ruhsatı verilmesi kararı hava taksi işletmeleri için Genel Müdür, hava yolu

işletmeleri için Bakan onayı ile yürürlüğe girer. İşletme ruhsatının verildiği, kamuoyu ile ilgili

ulusal ve uluslararası kuruluşlara bildirilir.”

“(3) İşletme ruhsatı, süresiz olarak verilir. Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında

istenilen gereklilikler karşılandığı sürece geçerlidir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin, 2920 sayılı Kanun ve

bu Yönetmelik kapsamında yapılan operasyonel ve mali düzenlemelerin asgari gerekliliklerini

karşılayamaması sebebiyle uçuş faaliyetlerinin durdurulması halinde, uçuş faaliyetlerinin dur-

durulduğu tarihten itibaren işletmeye asgari gereklilikleri yerine getirmesi için en fazla 6 ay

süre verilir. Verilen süre sonunda asgari gerekliliklerin sağlanamaması halinde işletme ruhsatı

iptal edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (l) bendine göre işletmelerin mülkiyetinde bu-

lundurması gereken hava aracı sayısını bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl

içinde sağlamaları gereklidir.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/11/2013 28823
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Akdeniz Üniversitesinden:
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SERA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Sera Teknolojileri Araş-

tırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organ-
ların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Üniversitenin Sera Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; ülkemizin dünyada toplam sera alanları açısından

ilk sıralarda yer alması nedeniyle, sera teknik ve teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin bu sektörü
ciddi şekilde etkileme potansiyelinin gerisinde kalmamak üzere, yeni teknik ve teknolojilerin
araştırılması, yerli imkânların geliştirilmesi, teknolojik uygulamaların yapılması, bu konuda
özel sektörün teşvik edilmesi ve bu alanda ülkemizin uzun vadeli milli stratejilerine uygun ça-
lışmalar yapan bir merkez haline gelinmesidir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile

işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:
a) Sera teknik ve teknolojileri konusunda Ar-Ge çalışmaları yapmak, mevcut veya yeni

geliştirilen teknik veya teknolojilerin serada uygulamasını yapmak,
b) Özel sektör tarafından veya özel sektörle birlikte geliştirilen teknik ve teknolojilerin

uygulanabilirliğini test etmek,
c) Bu alanda farklı içerik ve kapsamlarda kurs ve eğitimler düzenlemek,  bu konuda

Avrupa Birliği tarafından da desteklenen meslek edindirme ve mesleki gelişim programlarını
takip eden eğitimler vermek suretiyle eğitilmiş meslek elemanı ihtiyacını karşılamak,

ç) Yeni sera teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda özel sektörle birlikte yurt içi ve/ve-
ya yurt dışı destekli projeler geliştirmek,

d) Ülkemize özgü, yerli sera cam ve plastik sera tasarımı geliştirmek,
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e) Doğal kaynakların korunması ve çevre kalitesinin yükseltilmesi için sera ısıtma ka-
zanı emisyonlarının ve sulama drenaj atıklarının temizlenmesi, drenaj atıklarının yeniden kul-
lanımına yönelik yerli teknolojiler geliştirmek,

f) Özellikle; kapalı mekanlarda (indoor farming) ve dikey sistemlerde (vertical farming)
yapılan yetiştiricilik konseptlerine uygun çalışmalar yapmak, yeni teknik ve teknolojiler ge-
liştirmek,

g) Hidroponic, aquaponic ve aeroponic gibi topraksız yetiştiricilik uygulamalarında
prototipler geliştirmek,

ğ) Sera bitkileri ilaçlama ve sera dezenfeksiyon teknolojileri konusunda araştırma ve
uygulamalar yapmak,

h) Sera içi kültürel işlem araçları konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak,
ı) Alternatif enerjilerin serada kullanımına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak,
i) Sera örtü malzemeleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak,
j) Sera otomasyon sistemlerinin araştırılması ve yerli imkanlarla, sera içi işlem veya

alet-makinaların otomasyonuna yönelik muhtelif sistemleri geliştirmek,
k) Modern sera yatırımcıları için fizibilite raporu hazırlamak,
l) Kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların meslek uzmanlarına sera teknik ve tek-

nolojileri uygulamaları konularında kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzen-
lemek, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek,

m) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, araştırma ve uygulama proje-
leri hazırlamak, bu projelere kaynak temin etmek ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın
takibini yapmak,

n) Yürütülecek çalışmalardan elde edilecek sonuçları ilgili kişi ve kuruluşlara duyur-
mak, bu konularda ulusal ve uluslararası seminerler, paneller ve kongreler düzenlemek, arşiv
ve veri tabanı oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür; modern sera teknolojileri konusunda özel sektör ve/veya aka-

demik tecrübesi olan, seralarla ilgili teknik konularda araştırmalar ve yayınlar yapmış olan öğ-
retim üyeleri arasından, Rektör tarafından 2 yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür
tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden
birisini müdür yardımcısı olarak seçebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı
kendisine vekâlet eder. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunama-
ması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,
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c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları

yapmak,

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye-

leri Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdürün önereceği iki katı öğretim elemanı adaylar

arasından Rektör tarafından seçilerek 2 yıl için görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görev-

lendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu

olağan olarak ayda en az bir, gerektiğinde de Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır.

Kararlar, kurula katılanların çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğ-

retim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak,

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma

kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite bi-

rimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belir-

lemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje

ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek,

f) Merkeze atanacak idari ve teknik personelin seçimini yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşı-

lanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden:
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalaması, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm

derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait AKTS ile çarpılarak elde edilen sonuçların top-
lanması ve bu toplamın AKTS toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanmasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans

Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Ens-
titüler için tanımlanan ve enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

d) Anabilim dalı başkanlığı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İş-
leyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüler bünyesinde eğitim programı
bulunan anabilim dalı başkanlıklarını,

e) ANO: Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması öğrencinin her yarıyılda aldığı derslerin harf
notu katsayıları, bu derslere ait AKTS ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu
toplamın AKTS toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanmasını,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik
etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim
elemanını,

g) DNO: İlgili yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı AKTS kredi tutarının, aldığı
derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanan, elde edilen ortalama,
virgülden sonra iki hane olarak gösterilen; üçüncü hanede yer alan rakam beş veya üstü ise
ikinci rakam bir üste tamamlanan değeri,

ğ) Enstitü: İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı enstitüleri,
h) Enstitü kurulu: Enstitüler bünyesindeki ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü yönetim kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim ku-

rullarını,
i) Mütevelli Heyeti: İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
k) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içe-

rikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,
l) Proje: Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için hazırlanan dönem

projesini,
m) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,
n) Senato: İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosunu,
o) Tez: Yüksek lisans tezini/doktora tezini,
ö) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,
p) Üniversite kredisi: İstanbul Ticaret Üniversitesi ders saatini,
r) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) ve (ğ) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) BS (Başarılı) notu kredisiz derslerden veya sadece başarılı/başarısız şeklinde de-
ğerlendirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. BS notu ortalama hesaplarına katıl-
maz.”

“ğ) BZ (Başarısız) işareti, not ortalamasına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen
öğrencilere verilir.”

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

—— • ——
Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALK BİLİMİ UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesine bağlı olarak ku-

rulan Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçla-
rına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şek-
line ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline 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: Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
c)  Müdür: Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Müdürünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/7/2014 29057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/5/2015 29365
2- 14/12/2015 29562
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ç) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kastamonu 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) Üniversite bünyesindeki halk kültürü ile ilgili Türk lehçe ve edebiyatları, tarih, beden

eğitimi ve benzeri sosyal ve beşeri bilimler ile güzel sanatlar alanındaki halk kültürü birikim-
lerini ve biyoloji, matematik, kimya, tıp gibi bilimlerdeki halk kültürü birikimlerini, disiplinler
arası bir yaklaşımla araştırmak ve incelemek,

b) Türk halk bilimi disiplininin, ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanabilmesinin düşünce
ve fiziki altyapısını oluşturmak ve halk kültürü ürünlerinin Üniversite bünyesinde uygulanan
süreçleri, disiplinler arası çalışma yöntemleriyle yaratma ve yaratılan süreçlere katkı sağla-
mak,

c) Geçmişten günümüze gelen ve halk biliminin inceleme alanını oluşturan sözlü ve
ezgili ürünleri, inanışları, gelenekleri, görenekleri, spor-oyun ve oyuncaklarını, mimari ve el
sanatları gibi halk ürünlerini ve bunları yaratan ortamlar ile yok olan mesleklerin gelecek ne-
sillere aktarılmasını sağlamak,

ç) Kaybolan kültürel varlıklara ilişkin ürünleri toplama, müzeleme ve halk kültüründe
ortaya çıkan yeni ürün ve durumları derleme, değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamak, bu
ürünlerin yok oluş süreçlerine bağlı olarak, halk hayatında yer alan yeni ürünler, yeni anlayışlar,
yeni geleneklere ilişkin konuların incelenmesine yönelik kuram ve yöntemler geliştirmek,

d) Halk bilimi çalışmalarında dünyada ortaya çıkan yeni yaklaşım ve anlayışları, Türk
halk bilimi alanına taşımak ve konusunda uzman elemanlar aracılığıyla eğitim, derleme, araş-
tırma ve uygulama çalışmaları yapmak,

e) Elde edilen bilgi ve belgelerin görsel, işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim model-
leriyle daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla iş-
birliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda il, ilçe ve köyler dâhil olmak üzere Türkiye’de ve

Türk halk kültürünün yaşadığı diğer ülke ve coğrafyalarda kaybolan, yaşayan veya yeni oluşan
halk kültürü ürünlerinin derlenmesi ve incelenmesi çalışmalarını yürütmek,

b) Üniversite öğrencilerine, personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alan-
larda danışmanlık hizmeti vermek,

c) Merkezin amaçları kapsamında ihtiyaç duyulan her konuda yerel, bölgesel, ulusal
ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri faali-
yetler düzenlemek,

ç) İlgili kamu ve özel kuruluşlara yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlemek,
d) Merkezin amaçları kapsamında halk kültüründen yararlanmak isteyen her türlü idari,

bilimsel, ticari veya mesleki kuruluşun talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu belge, bilgi, plan veya
projeyi hazırlamak, Üniversitenin kütüphane, dershane ve diğer eğitim imkânlarından yarar-
landırmak,
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e) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla işbirliği
yapmak,

f) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim
Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

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, Türk halkbilimi araştırmaları ile doğrudan ilgili alanlarda Üni-

versitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendi-
rilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
(3) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Türk halkbilimi araştırmaları ile doğrudan

ilgili alanlarda Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Müdür Yardımcısı gö-
revlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder.  Mü-
dürün görev süresi bitince, yardımcısının da görevi sona erer.

(4) Müdür, faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden
Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;
a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek,
c) Merkez faaliyetlerinin amacı doğrultusunda düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini

sağlamak,
ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
d) Merkezin idari işlerini yürütmek,
e) Yıllık çalışma ve faaliyet programları ile faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Ku-

ruluna sunmak ve kabul edilen program ve faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin tam

gün çalışan öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen iki kat aday
arasından Rektör tarafından seçilen ve görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görev-
lendirilebilir.  Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye gö-
revlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır. Yönetim Ku-
rulu Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü durumlarda da toplanabilir. Yönetim Kurulu salt ço-
ğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organı olup aşağıdaki görevleri

yapar:
a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek,
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b) Derleme, araştırma, arşivleme, müzeleme ve uygulama ve yayın konularında sunulan
projeleri ve talepleri değerlendirerek önerilerde bulunmak,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,
ç) Başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senato-

suna önermek,
d) Teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceği, düzenlenen prog-

ramlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarını belirlemek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği iş ve işlemleri hususunda karar al-

mak,
f) Merkezin bütçesini hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi

olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış
bilim adamları, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rek-
tör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en fazla sekiz üyeden oluşur. Görev süresi
biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Herhangi bir nedenle görevi sona
eren üyenin yerine yenisi aynı usulle görevlendirilir. Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun
onayı ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler
de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Müdür, Danışma Ku-
rulunun başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sa-
yısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve
istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili
olarak Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili
konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını ve eğitim
faaliyetlerini değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, öne-
rilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirir.

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 Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkeze tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür
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TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI

Karar No: 2016/5
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—— • ——
KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6984 Karar Tarihi: 12/08/2016
Kurul Başkanlığının 11.08.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 10.08.2016

tarih ve 12509071-113-E.19860 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat

Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü mad-
desinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak
faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî
Gazete’de yayımlanmasına

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

YARGI İLÂNLARI 
Gürpınar Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/319 
Karar No : 2013/171 
Kaçak petrol satmak, bulundurmak, ticari amaçla satın almak, taşımak ve saklamak 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/03/2013 tarihli ilamı ile 3/3 
maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Abbas ve 
Şoket oğlu, 16/09/1973 Shabestar doğumlu, İran nüfusuna kayıtlı Oroumıeh ili, Haftıir Caddesi 
Mirmüslüm Sk. No: 173 Oroumıeh / İran adresinde oturan RAHMAN MAHDİAN tüm aramalara 
rağmen bulunamamış, 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 7564/1-1 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
Esas No : 2016/9999 
Suç : Vergi Usul Kanununa muhalefet 
Suç T. : 2009 - 2010 
Sanık : ALAATTİN AŞIK: (Mustafa oğlu Huriye'den olma 1979 Doğumlu) 
  Sancak Mah. Akartuna Sk. Mersa Sitesi 7/17 Selçuklu/Konya adresinde 

ikamet etmektedir. 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

19/06/2014 gün ve 2013/789 E. 2014/552 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanık Alaattin AŞIK'a tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
ONAMA isteyen 12/05/2016 gün ve 11/2014/287214 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 
sayılacağı ilan olunur. 7521/1-1 

————— 
Esas No : 2016/7457 
Suç : Resmi belgede sahtecilik 
Suç T. : 16/03/2007 
Sanık : Veysi KILÇAK: (Osman oğlu Hayriye'den olma 1971 Doğumlu) 
  Ahmet Nafiz Gürman Mah. Mete Sk. Simitaş 17/C No: 206 Merter Güngören/ 

İstanbul adresinde ikamet etmektedir. 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 

13/05/2014 gün ve 2012/88 E., 2014/255 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanık Veysi KILÇAK'a 
tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. 
maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığının ONAMA isteyen 04/04/2016gün ve 11/2014/276516 sayılı tebliğnamesinin tebliğ 
edilmiş sayılacağı ilan olunur. 7522/1-1 
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Büyükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/800 
Davacı : K.H. 
Katılan : BORA BÜYÜK, Ramazan Ufuk ve Zehra oğlu, 05/02/1987 

DENİZLİ doğumlu, İZMİR, ALİAĞA, Kazımdirik mah/köy 
nüfusunda kayıtlı. Pınartepe Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı 
No: 34B İç Kapı No: 51 Büyükçekmece / İSTANBUL adresinde 
oturur. T.C. Kimlik No: 15725218258 

Sanık : RÜSTEM JUMAYEV, Mahri ve Allahverdi oğlu, 1987 
TÜRKMENİSTAN doğumlu, pasaport no. 392771 olup, bildirdiği 
bir adresi yoktur. 

Tutuklama - Tahliye : Tutuklama: 30/07/2015 - Tahliye: 27/11/2015 
Suç : Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, 

Kamu Malına Zarar Verme 
Suç Tarihi / Saati : 29/07/2015 - , 29/07/2015 
Suç Yeri : İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE 
Karar Tarihi : 14/06/2016 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; 

sanığın Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme 
suçlarını işlediğinden bahisle cezalandırılması için kamu davası açılmış olup, sanığın "Sanığın 
üzerine yüklenen ve sabit olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık 
suçundan dolayı eylemine uyan 6545 sayılı yasa ile değişik 5237 sayılı TCK’nun 142/1-a maddesi 
uyarınca suçun işleniş biçimi sanığın kastının yoğunluk derecesine rağmen suça öngörülen ceza 
alt sınırının yüksek olması göz önüne alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 3 YIL HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hırsızlık suçunun teşebbüs aşamasında kalmış olması 
nedeni ile TCK 35 maddesi gereğince takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak 1 YIL 6 AY HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak 
sanığa verilen cezadan TCY’nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 
15 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın aşamalarda katılanın zararını 
gidermediği anlaşıldığından hakkında 5237 sayılı TCK’nın 168. maddesinin uygulanmasına yer 
olmadığına, Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın yasal sonucu olarak TCY’nın 53/l maddesi 
maddesinin "a, c, d, e" bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası gereğince cezanın 
infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri 
açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası gereğince mahkum olduğu hapis cezasından koşullu 
salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına, İsnat olunan veya talep edilen diğer yasal 
düzenlemelerin taktiren uygulanmasına yer olmadığına, Sanık hakkında açılan kamu davasında 
CMY’nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılması için belirlenen koşullar 
gerçekleştiğinden, sanığa yargılama sonucunda verilen ceza ile ilgili CMY’nın 231. maddesi 
gereğince takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın 
CMY’nın 231/8 maddesi gereğince 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE 
TABİ TUTULMASINA, Sanığa takdiren CMY’nın 231/8 maddesinde düzenlenen 
yükümlülüklerin yüklenmesine yer olmadığına, Sanığın denetimli serbestlik süresi içinde kasten 
yeni bir suç işlemesi halinde CMY’nın 231/11 maddesi gereğince geri bırakılan hükmün 
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açıklanacağının, bu süre içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde CMY’nın 231/10 maddesi 
gereğince açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak düşmesine karar verileceğinin 
sanığa ihtarına, (ihtarat yapılamadı) Kararın mahkememizde tutulacak karar kartonu ve deftere 
işlenmesine, CMY’nın 231/13 maddesi gereğince ancak bir soruşturma ve kovuşturma ile 
bağlantılı olarak C. Savcısı, Hakim veya Mahkeme tarafından istenilmesi halinde ve bu maddede 
belirtilen amaç için kullanılmak amacıyla bunlara mahsus bir sisteme kaydedilmesi amacıyla 
ilamın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine. Sanığın kamu malına zarar verme suçunu 
işlediği sabit görüldüğünden; 5237 sayılı TCK’nın 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, 
suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, fiilin özelliği, sanığın kastının 
yoğunluğu, tehlikenin ağırlığı nazara alınarak sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 152/1-a 
maddesi uyarınca takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın 
aşamalarda katılanın zararını gidermediği anlaşıldığından hakkında 5237 sayılı TCK’nın 168. 
maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, Sanığın fiillerden sonraki ve yargılama sürecindeki 
davranışları sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi sanık yararına takdiri hafifletici neden kabul 
edilerek, verilen cezasında 5237 sayılı TCK’nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında 
indirim yapılarak, sanığın 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, oluşa ve 
kapsama göre sanığın cezasında yasal ve takdiri arttırım indirim uygulanmasına yer olmadığına, 
Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın yasal sonucu olarak TCY’nın 53/l maddesi maddesinin 
"a, c, d, e" bentlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası gereğince cezanın infazı 
tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından 
ise anılan maddenin 3. fıkrası gereğince mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye 
kadar yoksun bırakılmasına, İsnat olunan veya talep edilen diğer yasal düzenlemelerin taktiren 
uygulanmasına yer olmadığına, Sanık hakkında açılan kamu davasında CMY’nın 231. 
maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılması için belirlenen koşullar gerçekleştiğinden, 
sanığa yargılama sonucunda verilen ceza ile ilgili CMY’nın 231. maddesi gereğince takdiren 
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın CMY’nın 231/8 maddesi 
gereğince 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA, 
Sanığa takdiren CMY’nın 231/8 maddesinde düzenlenen yükümlülüklerin yüklenmesine yer 
olmadığına, Sanığın denetimli serbestlik süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde 
CMY’nın 231/11 maddesi gereğince geri bırakılan hükmün açıklanacağının, bu süre içinde kasten 
yeni bir suç işlenmediği takdirde CMY’nın 231/10 maddesi gereğince açıklanması geri bırakılan 
hükmün ortadan kaldırılarak düşmesine karar verileceğinin sanığa ihtarına, (ihtarat yapılamadı) 
Kararın mahkememizde tutulacak karar kartonu ve deftere işlenmesine, CMY’nın 231/13 maddesi 
gereğince ancak bir soruşturma ve kovuşturma ile bağlantılı olarak C. Savcısı, Hakim veya 
Mahkeme tarafından istenilmesi halinde ve bu maddede belirtilen amaç için kullanılmak amacıyla 
bunlara mahsus bir sisteme kaydedilmesi amacıyla ilamın Cumhuriyet Başsavcılığına 
gönderilmesine. Sanığın hükümden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucu doğuran 
gözaltında ve tutuklulukta geçen sürelerinin TCY’nın 63. maddesi gereğince cezasından 
MAHSUBUNA, Yargılama nedeni ile yapılan 5 posta gideri 15,59 TL, 1 talimat gideri 15,10 TL 
olmak üzere toplam 30,69 TL’nin sanıktan alınarak hazineye irat kaydına, ", dair gıyapta verilen 
karar, adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. 
maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayımlanmasından 
itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE 
GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 6950 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 
KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 59/3. MADDESİ 

KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 7,50 TL. ile en çok 150.435 TL. arasında değişen; 24/08/2016 

günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2 TL. en çok 15.044 TL 
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 
ayrı şartname eki listede gösterilen çay, ütü, gözlük, makaron, ampul, ağda, krem saç boyası ve 
röfle seti ile muhtelif oyuncak cinsi 25 grup eşya açık artırma suretiyle, NESİMİ MAHALLESİ 
NESİMİ KÜME EVLERİ No: 20 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinde 25/08/2016 tarihinde 
saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 
bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0342 337 33 80-81 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 
bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7637/1-1 
—— • —— 

TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 750 Çuval (1 Çuval = 50 kg) Toz Şeker 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 
2 - İhale 01.09.2016 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 
3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Pazarlama ve 

Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  
4 - Nihai teklifler en geç 01.09.2016 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız 

Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel: (0312) 397 33 65 - 66  Faks: (0312) 397 33 74 - 71 7636/1-1 
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1 ADET MİCROSOFT KURUMSAL ANLAŞMA YENİLEME VE 

LİSANS ARTTIRIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Rekabet Kurumu Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Microsoft 

kurumsal anlaşma yenileme ve lisans arttırımı kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye ve 

Microsoft markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 01.09.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

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

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

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 7596/1-1 
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120 ADET SABİT PARKOMAT CİHAZININ İŞLETİLMESİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MADDE - 1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde 120 adet sabit 

parkomat cihazları vasıtası ile yol üzeri ücretli park alanlarının, 3 yıl süre ile işletilmesi işi ihalesi 
MADDE - 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA 

ALINACAĞI: 
İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi 

Başkanlığından 200.00 TL karşılığı temin edilebilir. 
MADDE - 3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE 

YAPILACAĞI: 
İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda; 01/09/2016 tarihinde ve saat 

14:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 
yapılacaktır. 

MADDE - 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI: 
Tahmini 3 Yıllık İşletim Bedel: 
a) Muhammen yıllık İşletim Bedeli: 1.409.444,22 (bir milyon dört yüz dokuz bin dört 

yüz kırk dört lira yirmi iki kuruş Türk lirası) olup 3 yıllık işletim bedeli: 4.228,332,66-TL dir. 
(dört milyon iki yüz yirmi sekiz bin üç yüz otuz iki lira atmış altı kuruş Türk lirası) 

b) Yıllık asgari muhammen gelir paylaşımı oranı: Parkomat cihazları aracılığıyla toplanan 
otopark ücretlerinden oluşan Ciro (brüt gelir) üzerinden, hâsılat paylaşımı esasına göre Yüklenici 
tarafından Belediyeye verilecek hâsılat payı oranının, bir yıllık muhammen bedelin %15 (yüzde 
on beş)’den az olmaması kaydıyla, İhalede İstekliler bu oranın artırımı şeklinde teklifte 
bulunacaklardır, 

c) İhalede artırım, bir yıllık muhammen bedel üzerinden yapılacak olup bu oran 
muhammen bedelin %15 altında olamaz. 

Geçici Teminat Miktarı: 
Geçici teminat takribi 3 yıllık İşletim muhammen Bedelinin % 3’ü olan 126,849,98 TL 

(yüz yirmi altı bin sekiz yüz kırk dokuz lira doksan sekiz kuruş Türk lirası) dir. 
MADDE - 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
A) Kanuni ikametgâh belgesi, 
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
C) Sakarya Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge. 
D) Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge. 
E) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
a - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 
b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 
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c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

F) İmza sirküleri,  
a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca 
veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

G) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 

H) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter 
tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde 
kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile 
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

İ) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 
alınmış belge 

J) SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden 
sonra alınmış belge 

K) İstekinin teklif ettiği bedelin %10’dan az olmamak üzere bankalar nezdinde ki 
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya 
davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

a - Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

b - İş ortalığında, ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. 

L) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift 
imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat 
mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, 

(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri takribi işletme 
maliyetinin % 10’undan az olamaz.) 

M) İhale dosyası satın alındığına dair makbuz her sayfası imzalanmış şartname 
N) İhaleye katılacak İstekliden istenecek iş deneyim belgesi: Yurtiçinde veya yurtdışında 

bir şehirde en az 1000 araçlık yol kenarı otopark işletmesi işini yapmış olmak ve İdarenin 
kullandığı / teslim edeceği parkomat cihazlarına yurtiçi veya yurtdışında yetkili servis hizmeti ile 
orijinal yedek parça temin edebileceğine dair gerekli belge ve taahhütler. 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE 
İlan olunur. 7623/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet 

Başkanlığından:  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : ASO 1. OSB Ayaş Yolu 25. Km. ASO Bulvarı No: 1/23 
ASORA Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2 Sincan / 
ANKARA 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ankara Dökümcüler İhtisas OSB I.etap 74 hektarlık 

alana ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu 
inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : ANKARA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

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

d) İşin süresi : 30/06/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 15.323.700 TL 
f) Geçici Teminatı :   1.072.659 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 08/09/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   155 nolu odasında 
veya Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının ASO 1. 
OSB Ayaş Yolu 25. Km. ASO Bulvarı No: 1/23 ASORA Ticaret Merkezi A Blok Kat: 2 Sincan / 
ANKARA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. 
Cad. No: 154   1. Kat   155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7519/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7595/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015 / 11761 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

BAŞBAKANLIK 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı T.C. Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı 

İl/İlçe İSTANBUL/Küçükçekmece 

Adresi Atakent Mah. 221. Sok. No: 5 
Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL 

Tel-Faks (0 212) 495 40 40 

Posta Kodu 34307 E-Mail  
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ser İnş. ve Tic. Ltd. Şti. & Uma Haf. Nak. İnş. 
Tar. Hayv. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı 

(Ser İnş.) 
Sefa ARSLAN 

Tahsin ARSLAN 

(Uma İnş) 
Metin 

ATAOĞULLARI 

Adresi 

(Ser İnş.) 
Uğur Mumcu Cd. 

Kızkulesi Sk. 
No: 28/3 Çankaya/ 

ANKARA 

(Uma İnş.) 
Çetin Emeç Bulvarı 6. 

Cd. No: 45/5 
Çankaya/ANKARA 

Uğur Mumcu Cd. 
Kızkulesi Sk. 

No:28/3 Çankaya/ 
ANKARA 

Çetin Emeç Bulvarı 
6. Cd. No: 45/5 

Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No.   
25960514800 
26017512992 

43246751800 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

(Ser İnş.) 
7610032316 

(Uma İnş.) 
8910222861 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

(Ser İnş.) 
64847 

(Uma İnş.) 
224876 

  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7582/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7600/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7624/1/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7624/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7626/1-1 
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Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 7638/1-1 
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Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
16.08.2016 tarihli ve 29803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz öğretim 

üyesi ilanında Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği 
Anabilim Dalı için ilan edilen Yardımcı Doçent kadrosunun Nitelik açıklaması sehven yanlış ilan 
edilmiş olup, düzeltilen son hali aşağıdaki gibidir. 

İlgililere duyurulur. 
 

Sıra 
No Fakülte Bölümü Anabilim Dalı 

Kadro 
Unvanı Adet Nitelik 

7 Mühendislik 
Makine 

Mühendisliği 
Termodinamik 
ve Isı Tekniği 

Yardımcı 
Doçent 

1 

Isı tekniği alanında doktora 
yapmış olmak. Termodinamik 
sistemler alanında akademik 
çalışmalarda bulunmak. 

 7594/1-1 
—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/02/2016 

tarihinde kesinleşen, 21/01/2016 tarih ve E: 2015/448, K: 2016/20 sayılı kararına istinaden 
dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 7586/1-1 
—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 
Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları 
mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. 

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 
olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 
belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı 
HYB 

Numarası 

Standard/ 
Kriter 

Numarası 
Fesih 
Tarihi Fesih Gerekçesi 

NARİN TAR. GID. TEMZ. MAD. 
YEMEK VE TEMZ. HİZ. İTH. İHR. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. 
31-HYB-202 TS 12524 10.06.2016 Firma Talebi 

MEGAFİBERLED ELK. VE ELEKT. 
SAN. VE TİC. İSKENDERUN 

ŞUBESİ 
31.HYB-570 KRT 256 18.07.2016 Firma Talebi 

ÖZTAŞ GÜNEŞ ENERJİSİ - AHMET 
TAŞ 

31-HYB-397 TS 12690 20.07.2016 Firma Talebi 

KESKİN PETROL NAK. İNŞ. TUR. 
VE TİC. LTD. ŞTİ. 

31-HYB-117 TS 11939 28.07.2016 Firma Talebi 

YEŞİLKÖY AKARYAKIT LPG 
NAKLİYAT TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 
31-HYB-489 TS 11939 03.08.2016 

Yıllık Vize 
Yaptırmadığından 

OZAN ÜNLÜ 31-HYB-461 
TS 12850, 
TS 10079 

10.08.2016 
Yıllık Vize 

Yaptırmadığından 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

 
 7580/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil) 30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
2016/9005 Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü

Yönetmeliği
— Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Akdeniz Üniversitesi Sera Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/08/2016 Tarihli ve 6984

Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


