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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların

Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ahşap koruyucular veya kaplamaların uygulanması sonucu halojenli organik bileşik

veya ağır metal içeren ahşap atıkları ile inşaat ve yıkımdan kaynaklanan ahşap atıkları hariç

olmak üzere ahşap atıkları,”

“f) Hayvan kadavraları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Atık: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-4 atık listesinde altı haneli atık kodları ile

tanımlanan ve üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Beraber yakma tesisi: Ana gayesi enerji üretimi veya ürün imal etmek olan, atıkları

alternatif veya ek yakıt olarak kullanan, atık kabul ünitesi, geçici depolama birimi, ön işlem

ünitesi, atık besleme ve hava ikmal sistemleri, kazan, baca gazı arıtım üniteleri, yakma sonucu

oluşan kalıntıların geçici depolama ve atık suların arıtılması için tesis içinde yer alan üniteler,



baca, yakma işlemlerini kontrol etmek, yakma şartlarını kaydetmek, izlemek için kullanılan

ölçüm cihazları ve sistemler de dahil olmak üzere, beraber yakma tesisinde yer alan bütün üni-

teleri kapsayan her türlü tesisi (ancak beraber yakma işlemi ürün veya enerji üretimi değil de

atıkların termal olarak bertarafını hedefliyorsa yakma tesisi olarak kabul edilir),”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Yakma ve beraber yakma tesisleri, 10 uncu maddede de verilen işletme koşullarını

sağlamak amacıyla atık kabul ünitesi, laboratuvar, geçici depolama alanları ve atık besleme

sistemine sahip olmak zorundadır. Sadece tıbbi atık yakan tesislerde Bakanlık görüşü doğrul-

tusunda laboratuvar kurulması zorunluluğu aranmayabilir. Bu birimlerde yapılan tüm işlemler

kayıt altına alınır. Ayrıca, atıkların yakıldığı tesisler, tam yanmanın sağlanabileceği şekilde ku-

rulur ve işletilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yapılan denetimlerde, tesisin lisansa uygun olarak çalıştırılmadığı, 10/9/2014 tarihli

ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerinin

yerine getirilmediği, ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığı veya kaydedilmediğinin tespit

edilmesi halinde işletmeciye yasal işlem uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Yakma veya beraber yakma tesisleri Bakanlıktan lisans almakla yükümlüdür. Yak-

ma veya beraber yakma tesisi kurmak veya işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Çevre İzin

ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre müracaat eder ve lisans alır. Çevre İzin ve Lisans Yö-

netmeliği gereğince düzenlenen Geçici Faaliyet Belgesi kapsamında deneme yakması sonuç

raporunun olumlu çıkması halinde tesis atık kabulüne ve faaliyetlerine devam eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen geçici faaliyet

belgesi süresi dâhilinde deneme yakması yapılır. Bir atık yakma tesisinin işleticisi lisans al-

madan önce, tesiste yakılacak atığı analiz etmek, atık besleme hızına bağlı olarak ortaya çıkacak

emisyon ve atık sularla ilgili standartları sağladığını ispat etmek amacıyla sürekli ölçüm cihazı

ile üç ay süreyle deneme yakması yapmakla yükümlüdür.

(2) Bir atık yakma tesisinde Bakanlıkça onaylanan deneme yakması planı doğrultusun-

da, bu Yönetmelikte yer alan standartlar ve esasların sağlandığının ispatı amacıyla Bakanlık

ve/veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcilerinin gözetiminde üç ay süre ile deneme

yakması gerçekleştirilir. Yapılan deneme yakması sonunda bir rapor hazırlanarak onaylanmak

üzere Bakanlığa gönderilir. Farklı özelliklerdeki atıkların bertarafının yapılacağı yakma tesisleri
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için deneme yakmasında, en yüksek klor içeriği ve kül bileşeni, en düşük yanma ısısı gibi en

olumsuz koşullar esas alınarak ölçümlerin yapılması zorunludur. Sadece tek tür atık yakacak

olan atık yakma tesislerinde bir haftadan daha az olmamak koşuluyla Bakanlıkça belirlenecek

sürede deneme yakması yapılır.

(3) Bir beraber yakma tesisinde yakılması planlanan atık için deneme yakması yapılması

zorunludur. Tesis işleticisi, Ek-7’ye göre deneme yakması planını hazırlayarak Bakanlığın ona-

yına sunar. Ek-7’de yer alan deneme atık yakması planında atık mönüsü açık olarak belirtilir.

Ölçüm sonuçları kütlesel debilerinde yer aldığı her bir parametreyi temsil edecek şekilde, ulus-

lararası standart metotlara uygun olarak en yüksek klor içeriği bileşeni, en düşük yanma ısısı

gibi en olumsuz koşullar esas alınarak ölçümlerin yapılması zorunludur. Atık beslenmesi ya-

pılmadan önce baca gazı emisyon ölçümü, atık beslemeye başlandıktan sonra baca gazı emis-

yon ölçümü ile atık beslemesi başladıktan iki tam gün sonra baca gazı emisyon ölçümü yapıl-

ması zorunludur. Onaylanan plan doğrultusunda Bakanlık ve/veya Çevre ve Şehircilik İl Mü-

dürlüğü yetkililerinin gözetiminde yapılan deneme yakması sonucunda deneme yakması raporu

hazırlanarak Bakanlığın değerlendirmesine sunulur ve Bakanlıkça raporun uygun bulunması

durumunda lisans süreci devam eder.”

“(5) Lisans almış yakma veya beraber yakma tesislerinde kapasite artırılması durumun-

da yeni bir deneme yakma planı hazırlanarak üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen koşulların

tekrarlanması zorunludur. Tek tür atık yakan tesisler hariç lisans almış yakma veya beraber

yakma tesislerinde izin alınan atıkların dışında atık yakılmak istenmesi durumunda işletmede

gerçekleştirilen deneme yakması sonuçları, deneme yakmalarında kullanılan atık türleri ve

miktarları, periyodik ölçüm raporları, işletme koşulları da göz önünde bulundurularak deneme

yakması yapılıp yapılmayacağına Bakanlık karar verir. Deneme yakması yapılması gerektiği

durumlarda, Bakanlığa sunulacak olan deneme yakması planı kapsamında yakma tesisleri bir

haftadan az olmamak koşuluyla Bakanlığın belirleyeceği süre ile beraber yakma tesisleri ise

5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında deneme yakmaları gerçekleştirir ve Çevre İzin ve

Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında değerlendirme yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yakma tesisleri, baca gazı emisyonlarına ait olarak Ek-5’te belirlenen hava emis-

yonu limit değerleri aşılmayacak şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir.

(2) Beraber yakma tesisleri, baca gazı emisyonları, Ek-2’de belirlenen emisyon limit

değerlerini aşmayacak şekilde tasarlanır, donatılır, inşa edilir ve işletilir. Bir beraber yakma te-

sisi ortaya çıkan yakıt anma ısıl güç değerinin %40 veya daha azını tehlikeli atıktan sağlıyorsa,

Ek-2’de belirlenen emisyon limit değerleri uygulanır. Yakıt anma ısıl güç değerinin %40’tan

fazlasını tehlikeli atıktan karşılıyor ise, bu tesis yakma tesisi olarak değerlendirilir. Ancak bi-

yokütleyi katı yakıt olarak kullanan tesisler için %40 sınırlaması uygulanmaz.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atık suların alıcı ortama deşarj kri-

terleri Ek-4’te verilen sınır değerleri aşamaz. Baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan

atık sular, tesisin mevkii kaynaklı diğer atık sularla beraber arıtıldığında, işletici 15 inci mad-

dede düzenlenen ölçümleri yapar. Baca gazlarının temizlenmesinden kaynaklanan atık sular

ile yakma veya beraber yakma tesisinden kaynaklanan atık suların alıcı ortama deşarjı Çevre

İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde atık su deşarjı konulu çevre iznine tabidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Ek-5’in (d) bendinin ikinci paragrafında veya Ek-2’de belirtilen şartları sağlıyor

ise,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’nin “2. Atıkları beraber yakan yakma tesisleri

için özel hükümler” bölümünde yer alan (3) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Biyokütle için Cişlem mg/Nm3 olarak ifade edilmiştir (O2 içeriği %6):

‘Biyokütle’: Tarım veya ormancılık kaynaklı bitkisel atıkların tamamından veya bir

kısmından meydana gelen ve içindeki enerji içeriğini yeniden kazanmak amacı ile kullanılabi-

lecek olan ürünleri ifade eder. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda verilen kirleticiler belirtilen sınır

değerleri aşamaz.

Deneme yakmasında, Cişlem değerinin 350 mg/Nm3’ten fazla olmadığı belgelendiği tak-

dirde, 100 ile 300 MWth arasında bulunan, akışkan yatak teknolojisi kullanan ve biyokütle yakan

mevcut beraber yakma tesislerine, NOx emisyonu için 31 Aralık 2014 tarihine kadar muafiyet

tanınır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin Ek-7’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-9’u yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/10/2010 27721
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum,

Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İn-

celten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına

ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kontrol altına alınan maddelerin, yeni maddelerin, bu

maddeleri içeren veya bu maddeler ile çalışan ürün ve ekipmanların; üretimi, dış ticareti, kul-

lanımı, piyasaya arzı, geri kazanımı, geri dönüşümü, ıslahı ve bertarafı ile tüm bilgilerin rapor

edilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü, 12 nci, 20 nci ve ek 7 nci

maddelerine,
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b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine,

c) 20/9/1991 tarihinde ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Vi-

yana Sözleşmesi hükümleri ile 19/12/1991 tarihinde ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını

İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü hükümlerine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik, 16/9/2009 tarihli ve 1005/2009(AT) sayılı Ozon Ta-

bakasını İncelten Maddelere İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Bertaraf: Ek-9’da yer alan yöntemlerle kontrol altına alınan maddelerin, ozon taba-

kasını incelten madde olmayan bir veya daha fazla maddeye dönüştürülmesini,

c) CFC: Kloroflorokarbon olarak adlandırılan, Ek-5’te yer alan Grup-II ve Grup-III’te

listelenen kontrol altına alınan maddeleri ve tüm izomerlerini,

ç) Çevre lisansı: 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

İzin ve Lisans Yönetmeliği ile düzenlenen geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı belgesini

kapsayan lisansı,

d) Dağıtıcı: Kontrol altına alınan maddelerin ülke içinde son kullanıcıya kadar veya

yurt dışına satışını yapan Bakanlığa kayıtlı kişi veya kuruluşu,

e) Florlu sera gazı: Kyoto Protokolünün Ek-1’inde yer alan hidroflorokarbonlar, perf-

lorokarbonlar, kükürthekzaflorür veya bu maddelerden birini içeren karışımları,

f) Geri dönüşüm: Geri kazanılan kontrol altındaki maddenin, filtre etme ya da kurutma

gibi temel temizlik işleminin ardından yeniden kullanılmasını,

g) Geri kazanım: Ürün, ekipman ve konteyner içerisinde yer alan kontrol altına alınan

maddelerin; servis, bakım, hizmete sunma aşamalarında veya elden çıkarılmadan önce toplan-

ması ve depolanmasını,

ğ) Halon: Ek-5’te yer alan Grup-IV’te ve Grup-X’da listelenen kontrol altına alınan

maddeleri ve tüm izomerlerini,

h) HBFC: Hidrobromoflorokarbonlar olarak adlandırılan Ek-5’te yer alan Grup- VIII’de

listelenen maddeleri ve izomerlerini,

ı) HCFC: Hidrokloroflorokarbonlar olarak adlandırılan Ek-5’te yer alan Grup-I ve

Grup-IX’da listelenen maddeleri ve izomerlerini,

i) Isı pompası: Isının arttırılması veya düşürülmesi için sisteme enerji veren, kontrol

altına alınan madde içeren veya çalışması kontrol altına alınan maddelere dayalı olan donanım

veya cihazı,
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j) Islah: Geri kazanılan kontrol altındaki bir maddenin, kullanım amacı göz önünde bu-

lundurularak, saf bir maddenin performans standardına geri döndürülmesi için; filtre etme, ku-

rutma, damıtma ve kimyasal işlemler aracılığıyla işlenmesini ve işlevsellik niteliğinin yüksel-

tilmesini,

k) Islah merkezi: Geri kazanılan kontrol altına alınan maddenin, saf bir maddenin per-

formans standardına geri döndürülmesi ve piyasaya tekrar sürülmesi için kurulan, çevre lisan-

sına sahip tesisleri,

l) İhracat: Yönetmelik kapsamındaki madde, ürün veya ekipmanın ülkenin gümrük ala-

nından çıkmasını,

m) İnhaler: Vücuda akciğer yoluyla ilaç alımını sağlamak için kullanılan tıbbi cihazı,

n) İşlem etken maddesi: 1/1/1997 tarihinden önce kurulan tesislerde Ek-7’de listelenen

uygulamalarda etken madde olarak kullanılan kontrol altındaki maddeleri,

o) İşletme: Kontrol altına alınan maddeleri kullanarak piyasaya arz etmek üzere geri

kazanan, geri dönüştüren, ıslah eden, bu maddeleri satışa çıkaran ya da endüstriyel veya ticari

amaçlar için ithal, ihraç eden veya üreten gerçek ya da tüzel kişiyi,

ö) İthalat: Yönetmelik kapsamındaki madde, ürün veya ekipmanın serbest dolaşıma

girmesini,

p) İthalatçı: Yönetmelik kapsamındaki madde, ürün veya ekipmanı serbest dolaşıma

sokan gerçek veya tüzel kişileri,

r) İzomer: Molekül formülleri aynı, kimyasal özellikleri farklı bileşikleri,

s) Karbon tetraklorür: Ek-5’te yer alan Grup-V’te listelenen kontrol altına alınan mad-

deleri ve tüm izomerlerini,

ş) Kontrol altına alınan maddeler: Tek başına veya karışım içerisinde, saf, geri kazanıl-

mış, yeniden işlenmiş veya ıslah edilmiş, Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan ozon ta-

bakasını incelten maddeleri ve izomerlerini,

t) Kontrol altına alınan maddeler ile çalışan ürün ve ekipmanlar: Kontrol altına alınan

maddelerin üretim, işleme, geri kazanım, geri dönüşüm, ıslah veya bertarafında kullanılan ürün

ve ekipmanlar hariç olmak üzere kontrol altına alınan madde olmadan işlevini yerine getire-

meyen ürün ve ekipmanları,

u) Kritik kullanım alanı: İnsan sağlığı, ulusal güvenlik alanları, Türk Silahlı Kuvvetleri

unsurları tarafından kullanılan alanları veya kontrol altına alınan maddelerin uygun alternatif-

lerinin bulunmadığı kullanım alanlarını,

ü) Kullanım: Kontrol altına alınan maddelerin ya da yeni maddelerin; üretim, bakım

veya ürün ve ekipmanların yeniden doldurulması gibi servis işlemlerinde ya da herhangi başka

bir işlemde kullanımını,

v) Metil bromür: Ek-5’te yer alan Grup-VII’de listelenen kontrol altına alınan maddeleri

ve tüm izomerlerini,
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y) Ozon inceltme potansiyeli (OİP): Ek-5’te listelenen kontrol altına alınan maddelerin

ve Ek-8’de listelenen yeni maddelerin ozon tabakasına olan potansiyel etkilerinin sayısal de-

ğerini,

z) OTİM: Ozon tabakasını incelten maddeleri,

aa) Piyasaya arz: Kontrol altına alınan maddelerin veya bu maddeleri içeren ürün ve

ekipmanların üçüncü kişiler nezdinde para karşılığı veya ücretsiz olarak temini veya ikmal

edilmesini, taşınmaz malların veya ulaşım araçlarının parçası olan ürün veya ekipmanların ise

ilk kez tedarik edilmesini,

bb) Protokol: Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünü,

cc) Protokole taraf olmayan devlet: Protokole taraf olmayı kabul etmeyen bir devleti

veya bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatını,

çç) Saf madde: Daha önce kullanılmamış maddeleri,

dd) Sanayici: Kontrol altına alınan maddeleri kullanarak ürün veya ekipman üreten ger-

çek veya tüzel kişiyi,

ee) Sanayi işleme hammaddesi: Bir süreç içinde kimyasal dönüşüme uğrayarak saf bi-

leşimi tamamen değişen ve emisyonları ihmal edilebilecek düzeydeki kontrol altına alınan

maddeyi veya yeni maddeyi,

ff) Son kullanıcı: Kontrol altına alınan bir maddeyi saf veya karışım içinde kullanarak,

ürün hazırlayan veya bu maddeyi kullanarak dolum, bakım ve onarım yapan, servis hizmeti

veren veya bu maddeyi üretim faaliyeti sırasında kullanan Bakanlığa kayıtlı gerçek veya tüzel

kişiyi,

gg) Taraf: Protokole taraf olan devleti veya bölgesel ekonomik işbirliği teşkilatını,

ğğ) Tek kullanımlık basınçlı kap: Yeniden dolumu yapılamayan basınçlı kabı,

hh) Tesis: Her bir ünite, makine, alet ve diğer sabit düzenekleri kapsayan, içerisinde

kontrol altına alınan maddeler ile üretim yapılan mülkleri,

ıı) TÜHAB: Türkiye Halon Gazı Bankasını,

ii) Üretim: Geri kazanım, geri dönüşüm ve ıslah etme dışında kontrol altına alınan bir

maddenin veya yeni maddenin üretimini,

jj) Ürün ve ekipmanlar: Kontrol altına alınan maddelerin saf veya karışım halinde ta-

şınması ve depolanması için kullanılan kap ve konteynerler hariç tüm ürün ve ekipmanları,

kk) Yeni madde: Ek-8’de listelenen, tek başına veya bir karışım içerisinde yer alan saf,

geri kazanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş ozon tabakasını incelten yeni madde-

leri,

ll) 1-1 Trikloretan: Ek-5’te yer alan Grup-VI’da listelenen kontrol altına alınan madde-

leri ve tüm izomerlerini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler

Kontrol altına alınan maddelere ilişkin kısıtlamalar

MADDE 6 – (1) Üretimi, tüketimi ve ticareti kontrol altına alınan maddelerden;

a) Ek-5 Grup-I’de listelenen maddenin ithalatı, 1/1/2015 tarihi itibariyle yasaktır. Ancak

bu maddenin servis amaçlı kullanımı ve evsel havalandırma sistemleri üretiminde iç piyasaya

arz edilmeden, Protokolün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihracat amaçlı kullanımı için

ithaline izin verilir. Servis amaçlı ithalata dair usul ve esaslar, Bakanlık tarafından belirlenir.

b) Ek-5 Grup-II, III, V, VI, VIII, IX ve X’da listelenen ve Ek-8’de yer alan maddelerin,

listelenen karışımların ve bu maddeleri içeren tüm karışımların ithalatı, ihracatı, ürün veya

ekipman içerisinde bulundurulması, geri kazanımı yapıldıktan sonra cihazlara tekrar dolumu,

stoklarda tutulması, kullanımı ve atmosfere salınması yasaktır. Ancak bu maddelerin Ek-1’de

listelenen laboratuvar ve tahlil amaçlı kullanım alanları için Bakanlıkça uygun bulunması du-

rumunda ithalatına izin verilir.

c) Ek-5 Grup-VII’de listelenen metil bromür maddesinin ithalatı, zirai karantina, taşıma

öncesi kullanım ve laboratuvarda kullanım amaçlı ithalat hariç olmak üzere yasaktır. Söz ko-

nusu maddenin zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatı ve kontrolü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabidir. Yıllık envanter bilgileri Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa bildi-

rilir.

(2) Ek-5’te listelenen kontrol altına alınan maddeleri kullanarak Ek-3’te belirtilen kul-

lanım alanları için üretim yapılması, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen istisna dışında ya-

saktır.

(3) Ek-4’te listelenen, kontrol altına alınan maddeleri içeren ve bu maddeler ile çalışan

ürünlerin ve bu maddeleri içinde bulunduran diğer karışımların ithalatı yasaktır.

(4) Ek-1’de listelenen zorunlu laboratuvar ve tahlil amaçlı ve kritik kullanım alanları

hariç olmak üzere;

a) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren birinci fıkranın (b) bendi,

b) 1/1/2025 tarihinden itibaren birinci fıkranın (a) bendi,

kapsamındaki kontrol altına alınan maddelerin servis amaçlı kullanımı yasaktır.

(5) Yönetmelik kapsamında kontrol altına alınan maddeleri tek kullanımlık basınçlı

kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için yapılan ithalatlar hariç, bu Yö-

netmeliğin yayım tarihini müteakip 1 (bir) yıl sonrası itibariyle yasaktır.

(6) Tek kullanımlık basınçlı kaplarda bulunan kontrol altına alınan maddelerin piyasaya

arzı, 1/1/2020 tarihinden itibaren yasaktır.

(7) Ek-5’te listelenen maddelerin sanayi işleme hammaddesi veya Ek-7’deki kullanım

alanlarında işlem etken maddesi olarak kullanım amaçlı ithalatına Bakanlıkça uygun bulunması

durumunda izin verilir.
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Halonların kullanımına ilişkin esaslar

MADDE 7 – (1) Ek-5 Grup-IV ve Grup-X’da listelenen maddelerin ithalatı yasaktır.

Bu maddelerin yeni kurulacak sabit yangın söndürme sistemleri ve elde taşınabilen yangın sön-

dürücülerde kullanılması yasaktır. Ancak Bakanlıkça, uygun bulunması durumunda kritik kul-

lanım alanları için kullanılmış ve ıslah edilmemiş halon ithalatına izin verilebilir. İthaline izin

verilen halonların ıslah işlemi için TÜHAB’a gönderilmesi zorunludur.

(2) Ek-5 Grup-IV ve Grup-X’da listelenen ve yurt içinde piyasada bulunan kullanılmış

ve ıslah edilmemiş halonların, ıslah edilmek için TÜHAB’a gönderilmesi zorunludur. TÜHAB

tarafından ıslah edilen halonların kullanımına, teknik ve ekonomik olarak uygun alternatifle-

rinin bulunmaması veya uygulanabilir olmaması halinde Ek-6'da yer alan kullanım alanlarında

ve belirtilen tarihlere kadar Bakanlıkça izin verilir. TÜHAB tarafından kurum ve kuruluşlara

tedarik edilen halonlar için, talep edilen miktarlar bazında raporlar düzenlenerek yıllık olarak

Bakanlığa gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontrol Altındaki Maddelerin Dış Ticareti ve Yükümlülükler

İthalatçıların kontrol belgesi alma, kayıt ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 8 – (1) Ek-5’te listelenen, kontrol altına alınan maddeleri servis ve üretimde

kullanmak amacıyla ithal eden ithalatçılar, 30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların

İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/6)  çerçevesinde Bakanlıktan kont-

rol belgesi almak zorundadır.

(2) Kontrol altına alınan maddelerin ithalat işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük

müdürlükleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir.

(3) İthalatçılar; ithal ettikleri kontrol altına alınan maddenin miktarı, menşei, alıcısının

adı ve adresi, her alıcıya satılan miktarı, son kullanım alanları, stok miktarı ve fiyatı gibi tüm

bilgileri kayıt altına alarak denetime hazır tutmak ve Bakanlık tarafından talep edilmesi duru-

munda Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdürler.

Dağıtıcı ve sanayicilerin kayıt ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 9 – (1) Kontrol altına alınan maddelerin dağıtıcıları; satışların kayıtlarını tut-

mak, 5 (beş) yıl süreyle muhafaza etmek, denetime hazır bulundurmak ve Bakanlık tarafından

talep edilmesi durumunda Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdür.

(2) Kontrol altına alınan maddeleri ihraç eden dağıtıcı ve bu maddeleri içeren ürün ve

ekipmanları ihraç eden sanayici firmalar; ihraç ettikleri maddenin, ürün ve ekipmanın miktarını,

menşeini, alıcısını ve her alıcıya verilen miktarı, alıcının adı ve adresi gibi tüm bilgileri içerecek

şekilde kayıt altına alarak denetime hazır bulundurmak ve Bakanlık tarafından talep edilmesi

durumunda Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdür.

(3) Dağıtıcı ve sanayici firmaların uyması gereken diğer usul ve esaslar, Bakanlık tara-

fından belirlenir.
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Geri kazanılan, geri dönüştürülen, ıslah edilen ve kontrol altına alınan maddelerin

ithalatı

MADDE 10 – (1) Kontrol altına alınan; geri kazanılan, geri dönüştürülen, ıslah edilen

veya kullanılan maddelerin ithalatına dair usul ve esaslar, Bakanlık tarafından belirlenir.

Kontrol altına alınan maddelerin ihracatı

MADDE 11 – (1) Kontrol altına alınan maddelerin ihracatına dair düzenlemeler, Ba-

kanlığın uygun görüşü alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Kontrol altına alınan maddeleri ihraç etmek isteyen firmaların Bakanlığa kayıt ol-

maları zorunludur.

(3) Kontrol altına alınan maddeleri ihraç etmek isteyen firmaların, ilgili ihracatçı bir-

liklerine fiili ihracat öncesinde beyan etmek üzere, Bakanlığın elektronik takip programı üze-

rinden oluşturulan ihracat belgesini almaları zorunludur.

Kontrol altına alınan maddelerin ihraç edilecek ürün veya ekipmanların üretiminde

kullanılmak üzere ithalatı

MADDE 12 – (1) 1/1/2015 tarihinden sonra evsel havalandırma sistemleri için, iç pi-

yasaya arz edilmeden, Protokolün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihracat amaçlı üreti-

minde ihtiyaç duyulan miktar kadar kontrol altına alınan maddenin ithalatına Bakanlıkça izin

verilir.

(2) Protokolün 5 inci maddesi kapsamındaki ülkelere ihracatı yapılacak ürün veya ekip-

man üretiminde ihtiyaç duyulan kontrol altına alınan maddelerin ithalatı aşamasında, Çevrenin

Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: 2017/6) çerçevesinde Bakanlıktan kontrol belgesi alınması zorunludur.

(3) Üretim amaçlı ithal edilen kontrol altına alınan maddeleri içeren ürün veya ekip-

manların ihracat aşamasının ardından, ihracatın gerçekleştiği yıl yapılan ihracatlara dair gümrük

beyannamelerine uygun olarak doldurulacak yeminli mali müşavir onaylı Ek-11’de yer alan

formun Bakanlığa ibraz edilmesi zorunludur.

a) İhracı yapılan ürün ve ekipmanların faturalarında ve gümrük beyannameleri üzerinde

ekipmanların HCFC-22 içerdiğinin belirtilmesi zorunludur.

(4) Kontrol altına alınan maddelerin üretimde kullanmak amacıyla ithalatının ürün veya

ekipman üreticisi firmalar tarafından yapılmaması durumunda ithalatçı, ithal edilen miktarın

tamamını yurt içindeki üretici firmaya satmak ve satış faturasını Bakanlığa ibraz etmek zorun-

dadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kontrol Altına Alınan Maddelerin Üretimine İlişkin Yasaklar

Aerosol ürünlerine ilişkin yasaklama

MADDE 13 – (1) Ek-5’te ve Ek-8’de listelenen kontrol altına alınan maddelerin inhaler

dışında herhangi bir aerosol ürünün üretiminde kullanılması yasaktır.
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Çözücü ürünlerine ilişkin yasaklama

MADDE 14 – (1) Ek-5’te ve Ek-8’de listelenen kontrol altına alınan maddelerin kul-

lanıldığı üretim alanlarında her türlü açık sistemde çözücü ve temizleme amaçlı kullanımlar

dâhil olmak üzere yapıştırma ve kalıptan çözme işlemlerinde kullanılması yasaktır.

Kontrol altına alınan maddelerin üretimi ve bu maddeleri üretimde kullanan tesislere

ilişkin yasaklama

MADDE 15 – (1) Ek-5’te ve Ek-8’de listelenen maddelerden herhangi birini üretmek,

bunları kullanarak üretim yapan yeni tesis kurmak ve kapasite arttırmak üzere tesis veya ünite

kurmak yasaktır.

(2) Bakanlığa kullanıma ihtiyaç olduğunun belgelenmesi durumunda, kontrol altına alı-

nan maddelerin sanayi işleme hammaddesi veya Ek-7’deki kullanım alanlarında işlem etken

maddesi olarak kullanılmasına Bakanlık tarafından izin verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrol Altına Alınan Maddelerin Geri Kazanımı, Geri Dönüşümü ve Islahı

Kontrol altına alınan maddelerin geri kazanımı

MADDE 16 – (1) Kontrol altına alınan maddelerin geri kazanımı ile ilgili olarak;

a) Evsel amaçlı soğutucular ve dondurucular, soğutma, klima ve ısı pompası ekipmanı,

b) Çözücü içeren ekipman,

c) Yangın söndürücüler ve yangından korunma sistemleri,

içerisinde yer alan kontrol altına alınan maddelerin geri kazanımı, ekipmanın bakımı,

sökülmesi, elden çıkarılmasından önce 21 inci maddede nitelikleri belirtilen teknik personel

tarafından yapılır.

(2) Evsel amaçlı soğutucular ve dondurucular, soğutma, klima ve ısı pompası ekipman-

larının yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü veya bertarafı; 22/5/2012 tarihli ve

28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü

Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilir.

Atık kontrol altına alınan maddelerin geçici depolanması, taşınması, ara depolanması,

geri dönüşümü ve ıslahı

MADDE 17 – (1) Atık kontrol altına alınan maddelerin geçici depolanması, taşınması

ve ara depolanması 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi

Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

(2) Atık kontrol altına alınan maddelerin ara depolamasını, geri dönüşümünü ve ıslahını

gerçekleştirecek tesislerin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlıktan çevre

lisansı almış olmaları gerekmektedir.

Atık kontrol altına alınan maddelerin bertarafı

MADDE 18 – (1) Sadece ıslah edilemeyecek durumda olan atık kontrol altına alınan

maddeler bertaraf edilir.
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(2) Atık kontrol altına alınan maddelerin bertarafı konusunda Atık Yönetimi Yönetme-

liği çerçevesinde gerekli tedbirler, atık sahibi tarafından alınır. Bu tür atığı bulunanlar, Atık

Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlığın ilgili birimlerine bildirimde bulunmakla yü-

kümlüdür.

(3) Atık kontrol altına alınan maddelerin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde

Bakanlıktan çevre lisansı almış ara depolama tesislerine veya bertaraf tesislerine teslim edilmesi

zorunludur.

(4) Atık kontrol altına alınan maddelerin bertarafı, Ek-9’da yer alan bertaraf teknolojileri

ile yapılır.

Islah edilmiş kontrol altına alınan madde satışları

MADDE 19 – (1) Ürün veya ekipman içerisinden geri kazanılan ve tekrar kullanılabi-

lecek durumda olan Ek-5’te yer alan Grup-I ve Grup-IX’da listelenen kontrol altına alınan

maddelerin ıslah merkezlerine teslim edilmesi zorunludur. Bu tesislerde, üzerinde geri dönüşüm

ve ıslah işlemleri yapılarak saf bir maddenin performans standardına getirilen kontrol altına

alınan maddelerin satışları gerçekleştirilir.

(2) Islah merkezleri, kontrol altına alınan maddeleri sahibinden bir bedel talep etmeden

teslim alır.

(3) Islah edilen kontrol altına alınan maddelerin piyasaya satışları, bu tesislerde piyasa

şartları gözetilerek yapılır.

(4) Islah edilemeyecek durumda olan atık kontrol altına alınan maddelerin 18 inci mad-

deye uygun olarak bertarafı gerçekleştirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Kontrol Altına Alınan Maddelerin Kullanımlarına ve

Son Kullanıcılara Dair Hükümler

Laboratuvar ve tahlil amaçlı kullanım

MADDE 20 – (1) Kontrol altına alınan maddelerin laboratuvar ve tahlil amaçlı kulla-

nım alanları Ek-1’de, laboratuvar ve tahlil kullanım amaçlı kullanılan kontrol altına alınan

maddeler için sağlanması gereken saflık değerleri Ek-2’de listelenmektedir.

(2) İlgili kurum ve kuruluşlar, laboratuvar ve tahlil amaçlı kullanımları için ihtiyaç mik-

tarlarını, geri kazanılan madde miktarı dâhil edilmeksizin tespit ederek, Bakanlığa bildirmek

zorundadır.

(3) Laboratuvar ve tahlil amaçlı kullanımı için ithali yapılacak toplam madde miktarı

yıllık olarak Bakanlıkça belirlenir. Belirlenen yıllık miktarın üzerinde ihtiyaç olması durumunda

ise talep Bakanlıkça değerlendirilir.

(4) Laboratuvar ve tahlil amaçlı kullanım alanları için ithali yapılmak istenen maddeler

sadece bu amaçlarla kullanılabilir. Bu maddeleri içeren konteynerler maddenin sadece labora-

tuvar ve tahlil amaçlı kullanım için olduğuna dair etiketlenmek zorundadır.
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Son kullanıcıların yeterlilik esasları

MADDE 21 – (1) Son kullanıcı veya son kullanıcı bünyesinde çalışan teknik persone-

lin;

a) Eğitim programında soğutma ve iklimlendirme konularında dersler bulunan üniver-

site veya yüksekokul mezunu olmaları veya,

b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında program içeri-

ğinde soğutma ve iklimlendirme konuları bulunan programı (kalfalık, ustalık ve diploma) bi-

tirmeleri veya,

c) 1/1/2010 tarihinden itibaren bölüm farkı göz etmeksizin, meslek yüksekokulu, meslek

lisesi, yüksekokul veya üniversite mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ozon Tabakasına

Zarar Veren Gazların Kullanımı ve Kontrolü konulu, süresi en az yirmi beş saatlik kurs prog-

ramını başarı ile bitirmeleri,

gerekmektedir.

(2) Birinci fıkra dışındaki belgelerin değerlendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-

dan denklik yolu ile yapılır.

(3) Son kullanıcıların, birinci fıkrada belirtilen niteliklere sahip teknik personel çalış-

tırmaları ve Bakanlığın elektronik takip programına kayıt olmaları zorunludur.

(4) Bakanlığa kayıtlı olmayan son kullanıcılara kontrol altındaki maddelerin satışı ya-

saktır.

Halonlu yangın söndürücülerin test ve personel eğitiminde kullanımı

MADDE 22 – (1) Ek-5’te listelenen kontrol altına alınan maddelerin elde taşınabilen

yangın söndürücü veya sabit yangın söndürme sistemlerinin test edilmesi ve personel eğitimi

için kullanılması yasaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sızıntı ve Periyodik Kontroller

Sızıntı kontrolleri

MADDE 23 – (1) 21 inci maddeye uygun olarak yetkilendirilen teknik personel; kontrol

altına alınan maddeleri içeren ürünlerin üretimi, sanayi işleme hammaddesi veya işlem etken

maddesi olarak kullanımları da dâhil olmak üzere tüm kullanımları sırasında oluşabilecek sı-

zıntılara ilişkin her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

Sabit ekipmanların periyodik kontrolü

MADDE 24 – (1) 3 (üç) kilogram ve daha fazla kontrol altına alınan madde içeren sabit

ekipmanın yılda en az bir kez nitelikleri 21 inci maddede belirtilen teknik personel tarafından

kontrolünün yapılması ve denetimlerde yıllık kontrollerin yapıldığının belgelenmesi zorunludur.

(2) Soğutma, iklimlendirme, ısı pompası ve yangından korunma sistemleri;

a) 3 (üç) kilogram ve üzeri kontrol altına alınan madde içeriyorsa, 12 (on iki) ayda en

az 1 (bir) kez,
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b) 30 (otuz) kilogram ve üzeri kontrol altına alınan madde içeriyorsa, 6 (altı) ayda en

az 1 (bir) kez,

c) 300 (üç yüz) kilogram ve üzeri kontrol altına alınan madde içeriyorsa, 3 (üç) ayda

en az 1 (bir) kez,

sızıntı için kontrol edilir. Denetimlerde periyodik kontrollerin yapıldığının belgelenmesi

zorunludur.

(3) 6 (altı) kilogram ve daha az kontrol altına alınan madde içeren, hermetik olarak sız-

dırmazlığı sağlanmış ve “Hermetik olarak sızdırmazlığı sağlanmıştır.” ifadesiyle etiketlenmiş

olan cihazlar sızıntı kontrolüne tabi değildir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ekipmana sahip işletmeler; bakım ve servis işlemleri sıra-

sında eklenen kontrol altına alınan maddenin türü ve miktarı ile bakım, servis ve ekipmanın

bertafından önce geri kazanılan kontrol altına alınan maddenin miktarına dair kayıtları tutmak

zorundadır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kontrol altına alınan maddeleri içeren ürünlerin ithalatı

MADDE 25 – (1) Kontrol altına alınan maddeleri içeren ürünlerin ithalatı yasaktır.

(2) Ek-4’te listelenen ürünlerin ithalinde, ürünün içeriğinde Ek-5’te listelenen madde-

lerin bulunmadığını gösteren, Ek-10’a ilişkin düzenlenen Bakanlıkça onaylı belge gümrük ida-

relerince talep edilir.

(3) Bu ürünlerin kontrol altına alınan madde içermediğini kanıtlayan belgenin Bakanlığa

sunulamaması durumunda; ürünlerin Ek-5’te listelenen maddeleri içermediğinin tespit edilmesi

için, fiili ithalat öncesinde gümrük laboratuvarlarında veya söz konusu laboratuvarlarda yapı-

lamadığı takdirde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek üniversiteler veya kamu ku-

ruluşlarına ait laboratuvarlarda, tüm masrafları ithalatçı tarafından ödenmek koşuluyla, analiz

yaptırılır. Analiz sonuçları, Ek-10’da yer alan belgenin ekinde Bakanlığa sunulur.

Etiketleme

MADDE 26 – (1) Kontrol altına alınan maddelerin taşındığı konteyner, basınçlı kap

veya ambalajlar üzerinde, görülecek şekilde “Ozon Tabakası İçin Zararlı” uyarısının yer aldığı

bir etiketin bulunması zorunludur. Etiketlemeye ilişkin usul ve esaslar, 11/12/2013 tarihli ve

28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırıl-

ması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenir.

(2) Bakanlıkça düzenlenen kontrol belgesi ile etikette yer alan bilgilerde çelişki olması

durumunda, bedeli ithalatçı tarafından karşılanmak üzere gümrük laboratuvarlarında veya söz

konusu laboratuvarlarda yapılamadığı takdirde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek

üniversiteler veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda teknik inceleme yaptırılır. İthal edilen

basınçlı kaplarda kontrol altına alınan maddelerin bulunup bulunmadığının tespiti için yaptırı-
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lacak teknik incelemelerden sonra ithal edilen malın kontrol belgesi ile uyumlu olması duru-

munda ülkeye girişine izin verilir. Kontrol belgesinde yer alan bilgiler ile ithal edilen malın

uyumlu olmaması durumunda ise ilgili mevzuat gereğince cezai işlem uygulanır.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların yükümlülükleri, kısıtlamaları ve

istisnaları

MADDE 27 – (1) Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmalar; 6 ncı maddenin birinci,

üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkralarına tabi olup, kontrol altına alınan maddeleri tek kulla-

nımlık basınçlı kaplar içerisinde ülke içerisine serbest dolaşıma sokmamaları kaydı ile aynı

maddenin beşinci ve altıncı fıkralarından muaftır.

(2) Serbest bölgelerde kontrol altına alınan maddeleri kullanarak, depolayarak, alım ve

satımını veya servis işlemlerini yaparak faaliyet gösteren firmalar, Bakanlığın elektronik takip

programına kayıt olmak zorundadır.

(3) Serbest bölgelerde kontrol altına alınan maddeleri kullanarak her türlü faaliyeti ger-

çekleştiren veya geri kazanım, geri dönüşüm faaliyetleri gerçekleştiren firmalar 21 inci madde

gereği teknik personel çalıştırmak zorundadır.

(4) Söz konusu firmalar, 8 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerinden muaftır.

Kamuoyu ve sanayicilerin bilgilendirilmesi

MADDE 28 – (1) Bakanlık veya Bakanlıkça belirlenen kuruluşlar, kontrol altına alınan

maddeler ve alternatifleri konularında kamuoyunun, işletmelerin ve sanayicilerin bilgilendi-

rilmesini sağlar.

İdari yaptırımlar

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu Yönetmelik

hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilere 2872 sayılı

Kanunun 20 nci maddesinde ön görülen idari yaptırımlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon

Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Florlu sera gazı içeren ekipmana müdahale etme yeterliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kontrol altına alınan maddeler ile çalışan ürün veya ekip-

mana müdahale etmeye yetkili, 21 inci maddede yer alan belgelere haiz teknik personel, bu

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle florlu sera gazı içeren ve

florlu sera gazları ile çalışan ürün veya ekipmana müdahale edebilir.

(2) 1 (bir) yılın sonunda florlu sera gazı içeren ve florlu sera gazları ile çalışan ürün

veya ekipmanlara müdahale eden, bu ürün veya ekipmanların servis, bakım veya onarımını

yapan teknik personel, florlu sera gazları ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KENT YÖNETİMLERİ ARAŞTIRMA 

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/7/2006 tarihli ve 26231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa

Kemal Üniversitesi Kent Yönetimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlük-

ten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MEDENİYETLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/8/2012 tarihli ve 28393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa

Kemal Üniversitesi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YEREL YÖNETİMLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/9/1997 tarihli ve 23125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa

Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAŞ MOZAİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa

Kemal Üniversitesi Taş Mozaik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.
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KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
Tarih : 31/03/2017
Karar No : 2017/4
Konu : Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/262 

Karar No : 2016/526 

Kullanmak Ġçin UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, 

Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin 2016/262 Esas 2016/526 Karar sayılı 

dosyasında 01/11/2016 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince davanın durmasına karar verilen 

sanık Mhmod ve Nadıa oğlu, 23/07/1991 doğumlu, MOSTAFA NANA tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 1951 

—— • —— 
İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/589 

Karar No : 2017/4 

Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eĢya hakkında hırsızlık, mala zarar verme 

suçlarından sanık Selim Sercan Kekik hakkında Mahkememizin 2012/589 Esas 2017/4 karar 

numaralı ilamı ile Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı Ömer Avar'ın temyiz talebi Yakuf ve Ayten oğlu, 

31/05/1984 Hengelo doğumlu, sanık SELĠM SERCAN KEKĠK tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ ve tebliğ edilememiĢtir. 

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETEDE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline,  

Ġlan olunur. 1959 

—— • —— 
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/533 

Karar No : 2016/648 

BaĢkasına Ait Banka veya Kredi Kartının Ġzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 19/12/2016 tarihli ilamı ile 

245/1 maddesi gereğince MAHKEMEMĠZĠN YETKĠSĠZLĠĞĠNE karar verilen Ali ve Aısha oğlu, 

1973 doğumlu, , , mah/köy nüfusuna kayıtlı SHUANGXUE LIU tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, yakalama emri tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 1961 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA VE AYIRMA TESĠSĠ, TESĠSE AĠT MAKĠNE VE 

EKĠPMANLARIN KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Bolu Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait Bolu Ġli, Merkez Ġlçe Yukarısoku Mahallesi 860. 

Sokak No: 9 adresinde, Ģehir merkezine 4 km uzaklıkta bulunan Bolu Belediyesi Katı Atık 

Düzenli Depolama Sahası içerisindeki 522, 534, 536, 1490 nolu parsel sınırları üzerinde bulunan 

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi, tesise ait makine ve ekipmanların kiralama ihalesi iĢi; 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/A maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Ambalaj 

Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi, tesise ait makine ve ekipmanların kiralama ihalesi yapılacaktır. 

2 - Ġhale 18.04.2017 Salı günü saat 14:00’da Büyükcami Mahallesi Ġzzet Baysal Caddesi 

No: 95 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır. 

3 - Söz konusu Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi, tesise ait makine ve 

ekipmanların muhammen bedeli, bir aylık kira bedeli 120.000,00+KDV TL’dir. Geçici teminat 

150.000,00 (yüzellibinlira) TL’dir. 

4 - Ġhaleye iliĢkin Ģartname ve ekleri Bolu Belediye BaĢkanlığı Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden 500,00 (beĢyüzlira) TL makbuz alındısı karĢılığında mesai saatleri içerisinde 

alınabilir. 

5 - Ġhaleye katılabilmek için istenen belgeler; 

a) Ġhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye iliĢkin, Bolu Belediye BaĢkanlığı 

adına alacakları geçici teminat makbuzu veya banka makbuzu, 

b) Gerçek kiĢiler nufüs cüzdanı sureti ve Kanuni ikametgah belgesini, 

c) Bolu Belediyesine borcu olmadığını gösterir belge, 

d) Ġhaleye vekaleten veya tüzel kiĢiler adına iĢtirak edecek kiĢilerin noter tasdikli yetki 

belgesi ve imza sirkülerini, 

e) Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir. 

f) 500,00 TL ġartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu. 

g) 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6’ncı maddesinde sayılan kiĢiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname. 

6 - Ġstekliler belgelerini ihale günü ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

7 - Ġhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp 

yapmamakla serbesttir.  

Ġlan olunur. 2943/1-1 
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LĠNYĠT KÖMÜRÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERĠNE NAKLĠ VE 

CURUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMĠZLĠĞĠ  

HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 Kampanya Dönemi Linyit Kömürün, Kömür Hazırlamadan Kazan Bunkerine 

Nakli ve Curuf Çıkarıcı Katının Çevre Temizliği Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/154449 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600   Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) 

  Faks: 332 885 72 10 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ilgın ġeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya döneminde 

her vardiyada en az 1 adet ekip baĢı ve 11 adet iĢçi olmak 

üzere toplam 3 adet ekip baĢı ve 33 adet iĢçi ile 130 gün 

(±%20 toleranslı) boyunca günlük 1000 ton (±%20 

toleranslı) linyit kömürün kazan bunkerine nakli, kazan 

dairesinin iç ve dıĢ temizliği ve kazanlarda oluĢan Ģılaka 

temizliğinin 24 saat/gün kesintisiz yapılması hizmetidir. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren Ġdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte iĢe baĢlanır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren Ilgın ġeker Fabrikası 2017/2018 

Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 130 gün). 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600   Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 21/04/2017 Cuma günü, Saat 14.30 

4 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karĢılığı Ilgın ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600   Ilgın / KONYA 

adresinden satın alınabilir. 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

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

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 3064/1-1 
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35 YBO MINTIKASINDA TEBDĠL EDĠLECEK MAKASLARDA VE ELEME YAPILAN 

YERLERDE GERĠLĠM ALINARAK ALÜMĠNOTERMĠT RAY KAYNAĞI  

YAPILMASI HĠZMETĠ ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/149477 

1 - Ġdarenin:  

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 

ALSANCAK / ĠZMĠR 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi  : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 

d) Ġhale Dokümanlarının Görülebileceği  

    Ġnternet Adresi  : https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: 35 YBO Mıntıkasında Tebdil Edilecek 

Makaslarda ve Eleme Yapılan Yerlerde Gerilim Alınarak Alüminotermit Ray Kaynağı Yapılması 
Hizmeti Alımı ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN TEKLĠF ALINMAK 

SURETĠYLE Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

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

BaĢkanlığına 18/04/2017 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 
5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup 

TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2938/1-1 
————— 

EGERAY'DA MAKASLARDA VE HATTA TRAVERS TEBDĠLĠ, MAKASLARDA  

VE HATTA ALÜMĠNOTERMĠT RAY KAYNAĞI ĠLE YERĠNDE ĠZOLE  

RAY YAPILMASI HĠZMETĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ġhale Kayıt No : 2017/148690 

1 - Ġdarenin: 
a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 

ALSANCAK / ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 

d) Ġhale Dokümanlarının Görülebileceği  
    Ġnternet Adresi  : https://eski.tcdd.gov.tr/Ihaleler 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: EGERAY'da Makaslarda ve Hatta Travers 

Tebdili, Makaslarda ve Hatta Alüminotermit Ray Kaynağı ile Yerinde Ġzole Ray Yapılması 

Hizmeti Alımı. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN TEKLĠF ALINMAK 

SURETĠYLE Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen 
belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

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

BaĢkanlığına 17/04/2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup 
TCDD ĠĢletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2939/1-1 
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AFYON MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ĠHTĠYACI OLAN  

3 KALEM PREFORM SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su ĠĢletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1.800.000 

adet 24 gr Turkuaz Renk, 4.320.000 adet 36,5 gr Clear Renk, 1.455.000 adet 36,5 gr Turkuaz 

Renk Preform kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden veya ―Fatih Mah. Kızılay Sok. 

No: 8 Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR‖ adresindeki Afyon Fabrika Müdürlüğümüzden 

125,00 TL + KDV karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 09 MAYIS 2017 saat 11:00’a kadar Fatih Mah. Kızılay 

Sok. No: 8 Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli 

Su ĠĢletmeleri Afyonkarahisar Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 09 MAYIS 2017 günü saat 14:00’da Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8 

Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 3081/1/1-1 

————— 

AFYON MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ĠHTĠYACI OLAN  

SOĞUK TUTKAL SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su ĠĢletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

toplam 110.000 kg Soğuk Tutkal kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden veya ―Fatih Mah. Kızılay Sok. 

No: 8 Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR‖ adresindeki Afyon Fabrika Müdürlüğümüzden 

125,00 TL + KDV karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 08 MAYIS 2017 saat 11:00’a kadar Fatih Mah. Kızılay 

Sok. No: 8 Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli 

Su ĠĢletmeleri Afyonkarahisar Fabrika Müdürlüğü evrak birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 08 MAYIS 2017 günü saat 14:00’da Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8 

Gazlıgöl-Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 3081/2/1-1 
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6 ADET ELEKTRONĠK VEYA OPTĠK VAPORĠZATÖR SĠSTEMLĠ ANESTEZĠ CĠHAZI VE  

6 ADET ELEKTRONĠK VAPORĠZATÖR SĠSTEMLĠ VE HEDEF KONTROLLÜ  

ANESTEZĠ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 6 Adet Elektronik Veya Optik Vaporizatör Sistemli Anestezi Cihazı Ve 

6 Adet Elektronik Vaporizatör Sistemli Ve Hedef Kontrollü Anestezi Cihazı, 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 satınalınacaktır. 

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 edilmiĢtir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, Ģartname bedelini 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, 20/04/2017 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 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - 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. 3077/1-1 
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HEMEN KAZAN OYUN BĠLETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Piyango Ġdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı aĢağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç 

ve dıĢ piyasadan teknik Ģartnamesine uygun olarak ve Ofis’imiz ticari Ģartnamesi ile ihale ek 

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

MALZEMENĠN CĠNSĠ MĠKTARI 

NEYE GÖRE 

ALINACAĞI 

SON TEKLĠF 

VERME TARĠHĠ 

Hemen Kazan Oyun Bileti 

(6,10x10,20 cm) 
250.000.000 adet Teknik ġartname 27.04.2017 

 
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. EVRAK BEDELĠ 140,00 TL’DĠR. 

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

BaĢkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek 

firmaların, ihaleye katılabilmek için 140,00 TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine 

veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

b) 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, ihale 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 ihale ek Ģartlarının aynen kabul edildiğini belirten yazılı 

taahhütname, iç piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari Ģartnamenin 2. ve dıĢ piyasadan 

yapılacak satınalmalara ait ticari Ģartnamenin 5. Maddelerinde yazılı belgeler ile Ģartname 

bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fiĢinin aslı veya bir örneği ile ek Ģartlarda belirtilen 

belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, yukarıda belirtilen 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 en az 60 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. Teklif fiyatlarının değerlendirmesi, 250 milyon adet biletin tamamı 

üzerinden yapılacaktır. 

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

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLĠ GEÇĠCĠ TEMĠNAT Türk 

Lirası cinsinden verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat 

mektubunda, ―... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve Ģartname hükümlerini 

yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...‖, ibaresi yer alacaktır.  

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. 3078/1-1 
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1’ER ADET YÜZEY ELEKTROMĠYOGRAFĠ (EMG) VE 

ĠVMEÖLÇER SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Yüzey Elektromiyografi (EMG) ve Ġvmeölçer alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 

pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/157162 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1’er Adet Yüzey Elektromiyografi (EMG) ve Ġvmeölçer 

Alımı 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 75 (YetmiĢbeĢ) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 17.04.2017 Pazartesi günü, saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dökümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ġmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, (Teknik ġartnamelerde belirtilen 

1.ve 2. kalemler için) 

1) Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) Ġstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi, 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

4.2.5. Ġsteklilerin, T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TĠTUBB) kayıtlı 

olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında 

(TĠTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir. (Teknik 

ġartnamelerde belirtilen 1.ve 2. kalemler için) 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 

7.1- Ġhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 75.-Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın 

alınabilir.  

7.2 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 17.04.2017 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 3076/1-1 
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ÇZK REDÜKTÖR DĠġLĠLERĠ, AYNA MAHRUTĠ VE KAPAKLARI  

SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: ÇZK redüktör diĢlileri, ayna mahruti ve kapakları 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2017/156786 

Dosya no  : 1726026 

1 - ĠDARENĠN: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No:2   67090-ZONGULDAK 

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

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - ĠHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : ÇZK redüktör diĢlileri, ayna mahruti ve kapakları 

(44 kalem) 

b) Teslim yeri  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3 - ĠHALENĠN: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 25.04.2017 Salı günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

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

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1- --- 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif her bir grup toplamında en düĢük fiyat esasına 

göre, diğer kalemler için kalem bazında en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 50.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 25.04.2017 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

Ġlan olunur. 3019/1-1 
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SINIRLI AYNĠ HAK TESĠSĠ ĠLE OTOTERMĠNAL VE OTOPARK  

YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Ġhaleye Konu ĠĢ’in; 

Adı : Ġzmir Ġli, Balçova Ġlçesi, Ġnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parsel 

üzerinde 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis 

edilmesi karĢılığında; ototerminal ve otopark binası 

yaptırılması iĢi. 

Niteliği : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi mülkiyetindeki; Ġzmir Ġli, 

Balçova Ġlçesi, Ġnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parselde, 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararı gereği, Belediye 

tarafından yüklenici lehine 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa 

hakkı) tesis edilmesi karĢılığında; yüklenici tarafından 

Belediyece onaylanmıĢ proje ve teknik Ģartname kapsamında; 

ototerminal ve otopark binası yapılması (çevre düzeni dahil), 

10 yıl süre içerisinde otopark kısmının iĢletilmesi, iĢletme 

süresince Belediyeye intifa hakkı bedeli ödenmesi ve süre 

bitiminde binanın eksiksiz, bakımlı, kullanılır vaziyette, her 

türlü borç ve taahhütten ari Ģekilde bedelsiz olarak Belediyeye 

devredilmesi iĢidir. 

Ġhale Yöntemi : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35. maddesinin ―a‖ 

bendine göre ―Kapalı Teklif Usulü‖ 

ĠĢin Süresi : 10 yıl 

 

Yeri ve 

Miktarı 

Ġl Ġlçe Mahalle Ada No Parsel No 
Arsa Alanı 

(m2) 

Proje ĠnĢaat 

Alanı (m2) 

Ġzmir Balçova Ġnciraltı 1564 1 16.500,67 49.737,00 

 

Asgari ġartlar : 1 - Yüklenici tarafından tüm masrafları karĢılanmak üzere, 

sözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren otuz ay içerisinde 

gerekli tüm uygulama projeleri hazırlatılacak, ilgili tüm kurum 

ve kuruluĢlarına onaylatılacak, inĢaat ruhsatı alınarak inĢaata 

baĢlanacak, inĢaat imalatları bitirilerek bina faaliyete 

geçirilecek, bu süre içerisinde otopark binasının iĢletmeye 

açılamaması durumunda, yapılan sözleĢmeye yönelik fesih 

süreci baĢlatılacak ve bunun sonucunda o tarihe kadar 

yapılmıĢ olan tüm imalatlar Belediyeye terk edilecek ve 

yatırılan teminat Belediyeye gelir kaydedilecektir. 

  2 - Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye 

otopark iĢletme gelirleri brüt hasılatı üzerinden verilecek olan 

bedeldir. Bu bedel, Otopark iĢletme gelirleri toplamı üzerinden 

elde edilen brüt hasılatın asgari % 3’üdür. Ġhale de artırım, bu 

oran üzerinden ve ondalık dilimler ile yapılacaktır. ĠĢletmenin 

otopark gelirlerine iliĢkin yıllık asgari brüt hasılatı 

2.733.750,00- TL olarak kabul edilecektir. Belediyeye 

ödenecek intifa hakkı bedeli, asgari brüt hasılat üzerinden 

hesaplanan bedelden az olamaz. 
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Tahmin Edilen Bedel : 31.334.310,00 TL (KDV dahil) 

  (Otuzbirmilyonüçyüzotuzdörtbinüçyüzontürklirasıdır) 

Geçici Teminat Miktarı : 940.029,30 TL.  

  (DokuzyüzkırkbinyirmidokuztürklirasıotuzkuruĢ) 

Ġhale Dosyası SatıĢ Bedeli : 500,00- TL  

  (beĢyüzTürkLirası) 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve Temin  

Edileceği Adres / Yer  : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kat: 5/508 no’lu oda 

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ĠZMĠR 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve  

Temin Edileceği Saat : Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 

09.30 - 11.30 / 13.30 - 16.00 saatleri arası 

Ġhale için son evrak verme  

tarihi ve saati : Tarih: 20.04.2017  

  Saat: 12:00 

Ġhale için evrak  

teslim adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kat: 5/508 nolu oda 

Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ ĠZMĠR  

Ġhale tarihi (dıĢ zarfların açılması) 

ve saati : Tarih: 20.04.2017 

  Saat: 14:00 

Ġhale salonu (dıĢ zarfların açılacağı yer)  

adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kat: 3 No: 309 

Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ 

ĠZMĠR 

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması)  

Tarih ve saati : Tarih: 27.04.2017 

  Saat: 14:00 

Ġhale Komisyonu  

Toplantı Yeri  : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı 

  Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 

  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ĠZMĠR 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN;  

1 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; iĢe ait Ġdari ġartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi BaĢkanlığı Kat: 5 / 508 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ ĠZMĠR adresine 

teslim etmesi veya posta yoluyla ulaĢmıĢ olması gerekmektedir. Postada oluĢacak gecikmelerden 

Ġdare sorumlu değildir. 

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kiĢi veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimler teklif 

verebilecektir.  
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3 - Bu iĢin ihalesine katılmak üzere Ġstekli kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına 

vekaleten sadece tek bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.  

5 - Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 

ĠHALE ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER: 

1. DIġ ZARF 

1.1. Teklifin gerçek kiĢi tarafından verilmesi halinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti 

Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

1.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, (Ek-1) 

1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

1.5. Ticaret Sicil Gazetesi 

1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya iliĢkin olarak vekil adına 

düzenlenmiĢ, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.7. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan ĠĢ Ortaklığı 

Beyannamesi, (Ek-3) 

1.8. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; tüzel kiĢiliğe iliĢkin ortaklığın, ticaret 

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

muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.  

1.9. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

1.10. Ġhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiĢ Yer Görme Belgesi, (Ek-7) 

1.11. Süresiz ve teyit yazılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu 

veya Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmıĢ geçici teminat alındı 

makbuzu, 

1.12. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.13. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.14. Ġdari ġartnamenin 18. Maddesindeki Ġhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

veya DavranıĢlar ve Ġhale DıĢı Bırakılma koĢulları taĢımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe 

uygun olarak düzenlenecek taahhütname, (Ek-8) 
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1.15. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler 

a) Ġsteklinin muhammen bedelin % 25'inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu 

b) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri.  

c) ĠĢ hacmini gösteren belgeler:  

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 

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

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 

1.16. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler  

Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olup, Ġdari ġartnamede 

belirtilen iĢ deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.17. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ Grupları Tebliğinde Yer Alan B/III Grubu iĢler veya ihale 

konusu iĢi de içeren iĢ deneyim belgeleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir.  

1.18. Ġsteklilerden Ġdari ġartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait Ġdari 

ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir. (Ek-5)  

1.19- Ġdari ġartnamede belirtilen makine-ekipman için Ġdari ġartname eki örneğe uygun 

olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir. (Ek-6) 

2. ĠÇ ZARF 

2.1. Ġç zarfa Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu 

konulacaktır. (Ek-2).  

2.2. Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye otopark iĢletme gelirleri brüt 

hasılatı üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark iĢletme gelirleri toplamı üzerinden 

elde edilen brüt hasılatın asgari % 3’üdür. Ġhale de artırım bu oran üzerinden ve ondalık dilimler 

ile yapılacaktır. ĠĢletmenin otopark gelirlerine iliĢkin yıllık asgari brüt hasılatı 2.733.750,00- TL 

olarak kabul edilecektir.  

Ġhale teklif dosyası Ġdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

ĠĢbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 

olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karĢılığı satın alması 

mecburidir.  

Ġhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya baĢkaları adına vekâleten sadece tek bir 

baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

Ġdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 3056/1-1 
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YATIRIMCILARA DAVET 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ.ye ait TaĢucu Limanı ve Liman geri sahasında bulunan 

taĢınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde bir bütün halinde, 36 yıl süreyle, ―ĠĢletme 

Hakkının Verilmesi‖ yöntemiyle özelleĢtirilecektir. 

 

Geçici Teminat Bedeli 

Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı Bedeli Son Teklif Verme Tarihi 

15.000.000- TL 10.000- TL 21/07/2017 

 

1 - Ġhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüĢmeler 

yapmak suretiyle ―pazarlık usulü‖ ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihale, pazarlık görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2 - Ġhaleye katılabilmek için Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması 

zorunludur. Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı, bedeli olan 10.000-TL Ġdare’nin 

• T. Halk Bankası A.ġ. Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR2500012009 

45200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri Türk Lirası, 

• T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

• T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500 

158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 

hesaplarından birine yatırılarak ―TaĢucu Limanı ve Liman Geri Sahasında Bulunan 

TaĢınmazların Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli‖ ifadesini içerir Ģekilde ve üstünde 

ihaleye katılacak olan gerçek kiĢi, tüzel kiĢi veya Ortak GiriĢim Grubu’nun (katılımcının Ortak 

GiriĢim Grubu olması halinde Ortak GiriĢim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına 

düzenlenmiĢ olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karĢılığında, Ġdare’nin 

aĢağıdaki adresinden temin edilebilecektir. Her ne surette olursa olsun Tanıtım Dokümanı ve 

ġartname almak için ödenen tutarlar iade edilmez. 

3 - Ġhaleye gerçek ve tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilirler. Teklif 

Sahipleri’nden Ġhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat 

alınacaktır. 

4 - Yatırım fonları ancak Ortak GiriĢim Grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak 

GiriĢim Grubu sadece yatırım fonlarından oluĢamaz. 

5 - Tekliflerin, Ġhale ġartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 

son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar üzerinde ―TAġUCU LĠMANI VE LĠMAN GERĠ 

SAHASINDA BULUNAN TAġINMAZLARIN ÖZELLEġTĠRĠLMESĠ ĠHALESĠ ĠÇĠN 

TEKLĠFTĠR - GĠZLĠ‖ ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde Ġdare’nin aĢağıda belirtilen 
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adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Ġdare’ye 

verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe 

kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme 

tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

6 - ÖzelleĢtirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na tabi olmayıp, Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

7 - Ġhale konusu TaĢucu Limanı ve Liman geri sahasındaki taĢınmazların yabancı uyruklu 

gerçek kiĢiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip 

Ģirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli Ģirketlere iĢletme hakkının verilmesi, 

yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 

hükümlerine tabidir. Bu kiĢiler, iĢletme hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden 

araĢtırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli iĢlemleri yapmakla 

yükümlüdürler. 

8 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 

9 - Ġhaleye iliĢkin diğer bilgiler 0312 585 80 80 numaralı telefondan, 0312 585 83 07 

numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden temin edilebilir. 

T.C. BAġBAKANLIK 

ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ / ANKARA / TÜRKĠYE 

Tel: 312/585 80 80, Faks: 312/585 83 07 

www.oib.gov.tr 

 3087/1-1 
—— • —— 

KIRIKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠNCE DOĞAL MĠNERALLĠ SU RUHSAT SAHASI  

ĠHALE YOLUYLA ĠġLETMEYE AÇILACAKTIR 

Kırıkkale İl Özel İdaresinden: 

Kırıkkale Ġli sınırları dâhilinde ihale edilecek olan ve saha bilgileri, muhammen bedeli, 

teminat miktarı ve ruhsat alanı aĢağıda belirtilmiĢ olan 1 (bir) adet Doğal Minarelli Su ĠĢletme 

Sahası; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10. maddesi, 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi 

gereğince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihale 

edilecektir. 

Ġhale Komisyonu tarafından, Ovacık Mah. Hürriyet Cad. No: 7 Merkez/KIRIKKALE 

adresinde, Kırıkkale Ġl Özel Ġdaresi Ġl Genel Meclisi Binası Toplantı salonunda, 19/04/2017 

tarihinde, ÇarĢamba günü, saat 14:00’de yapılacak olup, Ġhale ġartnamesi mesai saatlerinde 

Kırıkkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 

Ġhale Edilecek Doğal Mineralli Su ĠĢletme Sahaları: 

1 - Kırıkkale Ġli, BalıĢeyh Ġlçesi, Beyobası Köyü 4598,41 hektar alana sahip Ġ-31 a2,a3 

paftasında aĢağıda koordinatları verilen 3236922 EriĢim ve 2010/01 ruhsat no’lu saha. 

 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 

Y (SAĞA) 0561064 0563500 0556270 0553815 

X (YUKARI) 4417480 4412275 4408880 4414085 
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Doğal Mineralli Su ĠĢletme hakkının verilmesinin muhammen bedeli 190.622,95 TL’dir. 

Ġsteklilerin Ġhaleye ĠĢtirak edebilmeleri için; 

a) Gerçek KiĢiler; 

1 - Nüfus cüzdanın aslı veya onaylı sureti, 

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile varsa e-posta adresi,  

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi, 

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye iliĢkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Her sayfası imzalanmıĢ olan ġartname, 

6 - Bu Ģartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont 

veya kesin ve Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satıĢ 

Ģartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. 

7 - Ġhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünden temin edilecek tahakkuk fiĢine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale ġubesi 

TR31 000 1000 316 368 23942 5214 no'lu hesabına ödenecek 500,00- TL'lik banka makbuzu, 

b) Tüzel KiĢiler; 

1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 

2. Vergi Levhası (onaylı), 

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye iliĢkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5. Ortak giriĢim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortak 

sözleĢmesi ile ortak giriĢim) oluĢturanların imza sirküleri, 

6. Bu Ģartnamede belirlenen en az %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont 

veya kesin ve Banka Teminat Mektubu, 

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler satıĢ Ģartnamesinde ayrıntılı olarak 

açıklanmıĢtır. 

7. Ġhale dokümanının alındığına dair Kırıkkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünden temin edilecek tahakkuk fiĢine istinaden T.C. Ziraat Bankası Kırıkkale ġubesi 

TR31 000 1000 316 368 23942 5214 no'lu hesabına ödenecek 500,00-TL'lik banka makbuzu, 

8. Her sayfası imzalanmıĢ olan ġartname , 

Ġhale ġartnamesi mesai saatlerinde Kırıkkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. 

Telefon, faks, telgraf vb. araçlarla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ġsteklilerin istenilen belgeleri ihale saatinden önce Kırıkkale Ġl Özel Ġdaresi Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğüne teslim etmiĢ olmaları ve tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale 

saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 3082/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Çocukları Suçtan ve Suçlulardan Koruma Vakfı, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

20/03/2017 tarihinde kesinleĢen, 18/10/2016 tarih ve E:2015/504, K:2016/404 sayılı kararına 
istinaden dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 3032/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Bursa Otizm Vakfı (BOTĠV) 
VAKFEDENLER: Hasan Nezih ġeker, Mevhibe ġeker  
VAKFIN ĠKAMETGAHI: Bursa 
VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Bursa 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.01.2017 tarihinde kesinleĢen 29.12.2016 tarih 
ve E:2016/253, K:2016/670 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Bursa’daki otizmli çocuk ve bireylerin %70 - 80’inin ağır otizmli ve 
ailelerinin %60 civarının yoksul olduğunun belirtilmesi nedenleri ile, daha ağır otizmli çocuk ve 
bireylere, daha yoksul otizmli çocuk ve bireylerin ailelerine ve sorunları daha fazla olan otizmli 
çocuk ve birey ailelerine yönelik olarak öncelikli hizmet yapılacak Ģekilde, özel destek 
programları ile destek olmak; … ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 2.000.00.- TL.(ĠkibinTürkLirası) nakit ve Bursa Ġli Osmangazi 
Ġlçesi, Altıparmak Mahallesi 5445 Ada, 6 Parsel 4 nolu bağımsız bölüm. 

YÖNETĠM KURULU: Ġsmail Ġlhan, Saadet Türkmen, Resul Kertik, Ferhan Özvatan, 
Mehmet Tanrısever, Kadriye Çiğdem, Ġlyas Sarı 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Konusuna en 
yakın bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 3033/1-1 
—— • —— 

Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünden: 
ĠLANEN TEBLĠĞ 

Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 
yargılanan sanık Sedat GÖVERCĠN hakkında görülen davada mahkemelerinin 22.04.2016 
tarihinde kesinleĢen, 30.03.2016 tarihli, D: 2011/841 Esas, K: 2016/473 sayılı kararında 5607 
Sayılı Kanunun 13. maddesi delaletiyle TCK 54/4 maddesi uyarınca suça konu kaçak 7 adet 
Colgate diĢ macununun müsaderesine, diğer eĢyalar hakkında 5607 Sayılı Kanunun 16/2-3 
(iadesine) maddesi uyarınca iĢlem yapılmasına hükmedilmiĢ olup, bahse konu karar adı geçen 
Ģahsın Osman Temiz Mahallesi 1024 Caddesi No: 19 Ġç Kapı No: 9 Çankaya/ANKARA adresine 
gönderilmesine rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28. ve müteakip maddeleri 
gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. Söz konusu karar ilanın yayımından (7) gün sonra 
tebligat yapılmıĢ sayılacağından, Ankara Ġl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen söz konusu eĢyanın 
4458 Sayılı Gümrük Kanununun 177/2-b ve Tasfiye Yönetmeliğinin 14/2 maddesi uyarınca tebliğ 
tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde bulunduğu yerden teslim alınması gerektiği, bu süre 
içerisinde teslim alınmaması halinde devlet malı olacağının bilinmesi hususu ilanen tebliğ olunur. 

 3053/1-1 —— • —— 
TSE Aydın Temsilciliğinden: 

MART 2017 HĠZMET YETERLĠLĠK BELGESĠ ĠPTAL, 
SÖZLEġMESĠ FESĠH EDĠLEN FĠRMALAR 

 

BELGE 

KONUSU BELGE NO 

FESĠH 

TARĠHĠ FESĠH GEREKÇESĠ 

CASE IH YETKĠLĠ SERVĠS – ALĠ 

ALTINSOY-ALĠ ALTINSOY 
TS 12047 09-HYB-721 10.03.2017 FĠRMA ĠSTEĞĠ 

ÇÖZÜM BÜRO MAKĠNALARI 

SANAYĠ VE TĠCARET 

PAZARLAMA LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

TS 12125 09-HYB-565 21.03.2017 FĠRMA ĠSTEĞĠ 

SEÇKĠN OTO DOĞRULTMA – 

SEMĠR KANDUR 

TS 13168 

TS 8516 
09-HYB-168 09.03.2017 FĠRMA ĠSTEĞĠ 

SILAM MEDĠKAL – SEVGĠ 

YÜNCÜ KIZILAY ġUBESĠ 
TS 12426 09-HYB-840 31.03.2017 FĠRMA ĠSTEĞĠ 

ONUR OTO KAPORTA – 

GÜRCAN ZORLU 
TS 8516 09-HYB-740 31.03.2017 FĠRMA ĠSTEĞĠ 

 3060/1-1 
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Sermaye Piyasası Kurulundan: 

MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI 

Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel Ġdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 

25 adete kadar ―Uzman Yardımcısı‖ ve 5 adete kadar BiliĢim Uzman Yardımcısı ile Avukatlık 

Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 8 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı 

kadrolarında görevlendirilmek üzere baĢarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel 

seçimi için giriĢ sınavı yapılacaktır. 

SINAVA KATILMA KOġULLARI 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel Ģartları taĢımak, 

2 - a) Uzman Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2015 KPSS A Grubu ve 

Öğretmenlik veya 2016 KPSS LĠSANS sınavlarında KPSSP5 veya KPSSP54 puanı 80 ve 

üzerinde olmak kaydıyla baĢvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 500 kiĢi içerisinde bulunmak 

(EĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle 500 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde 

bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.), 

b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, ÖSYM tarafından yapılan 2015 KPSS A Grubu ve 

Öğretmenlik veya 2016 KPSS LĠSANS sınavlarında KPSSP103 puanı 80 ve üzerinde olmak 

kaydıyla baĢvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 160 kiĢi içerisinde bulunmak (EĢit puan 

almıĢ olmaları nedeniyle 160 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların 

tümü sınava çağrılacaktır.), 

c) BiliĢim Uzman Yardımcılığı için, ÖSYM tarafından yapılan 2015 KPSS A Grubu ve 

Öğretmenlik veya 2016 KPSS LĠSANS sınavlarında KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, 

KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzerinde olmak 

kaydıyla baĢvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kiĢi içerisinde bulunmak (EĢit puan 

almıĢ olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının 1’den fazla olması halinde bu adayların 

tümü sınava çağrılacaktır.), 

3 - a) Uzman Yardımcısı için, Siyasal Bilgiler, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler, Ġktisat, ĠĢletme, 

ĠĢletme ve Ekonomi, ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen - Edebiyat, Mühendislik, 

Ticari Bilimler Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren; Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm 

ĠĢletmeciliği ve BiliĢim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve ĠĢletmecilik, 

Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, 

Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, ÇalıĢma 

Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri, Ekonometri, Ekonomi/Ġktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri 

Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, Ġktisat, Ġstatistik, Ġstatistik ve Bilgisayar 

Bilimleri, ĠĢletme, ĠĢletme Yönetimi, ĠĢletme Bilgi Yönetimi, ĠĢletme Enformatiği, ĠĢletme 

Mühendisliği, ĠĢletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası ĠliĢkiler, Maliye, 

Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, 

Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, 

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, 

Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler, 

Uluslararası ĠliĢkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası 

ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası ĠĢletme, Uluslararası ĠĢletme Yönetimi, Uluslararası 

ĠĢletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve ĠĢletmecilik, Uluslararası Ticaret ve 
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Pazarlama, Yönetim BiliĢim Sistemleri bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu 

yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 

b) Uzman Hukukçu Yardımcısı için, Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden veya buna 

denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun 

olmak ve avukatlık stajını tamamlamıĢ bulunmak veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce 

staj bitim belgesini Kurul’a vermek (staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler 

sözlü sınava alınmazlar) 

c) BiliĢim Uzman Yardımcılığı için, En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik 

fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, BiliĢim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden veya 

yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya 

yüksekokullardan mezun olmak, 

3 - 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

4 - Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla 

aleyhine verilmiĢ bir hüküm bulunmamak, 

5 - GiriĢ iĢlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda 

bulunmamak, 

6 - Diğer nitelikler bakımından ―Sınav BroĢürü‖nde gösterilen Ģartları taĢımak. 

GĠRĠġ SINAVI TARĠHĠ VE YERĠ 

Sınav Tarihi: GiriĢ sınavının yazılı aĢaması 06 Mayıs 2017 tarihinde sabah ve öğleden 

sonra, 07 Mayıs 2017 tarihinde öğleden sonra ayrı bölümler halinde Uzman Yardımcılığı için altı, 

Uzman Hukukçu Yardımcılığı için beĢ, BiliĢim Uzman Yardımcılığı için dört ayrı oturum 

Ģeklinde yapılacaktır. 

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 06500 BeĢevler / ANKARA 

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiĢtirilmesi halinde durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) 

internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

GiriĢ sınavının yazılı bölümünde baĢarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi 

tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen internet 

adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

BAġVURU ġEKLĠ 

GiriĢ Sınavı’na katılabilmek için ―BaĢvuru Formu‖ ve istenen belgelerle, 10 Nisan - 21 

Nisan 2017 tarihleri (saat 9.30 - 17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya 

posta yoluyla baĢvurulması gerekmektedir. Ġstenilen belgelerin en geç son baĢvuru günü saat 

17:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. BaĢvuru süresi içerisinde Kurula ulaĢmayan 

baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

Sermaye Piyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma 

koĢullarını, sınav konularını, sınavların yapılıĢ Ģeklini ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili 

ayrıntılı bilgileri içeren ―Sınav BroĢürü‖ ve ―BaĢvuru Formu‖ Kurul’un aĢağıda adresleri 

gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından (www.spk.gov.tr) temin edilebilir. 

BAġVURU BELGELERĠ 

1 - Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr adresinden 

temin edilecek 4 sayfadan oluĢan baĢvuru formu (BaĢvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın 

fotoğrafı yapıĢtırılmalıdır.) 
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2 - Öğrenim belgesinin fotokopisi (YurtdıĢındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için 

denklik belgesi ile birlikte) 

3 - KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi 

4 - Son bir yıl içerisinde çekilmiĢ 2 adet vesikalık fotoğraf 

Eksik belge ve bilgileri bulunan baĢvurular ile Ģartları uymadığı halde yapılan baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SINAVA ÇAĞRI 

Kurula yapılan baĢvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarıĢma 

sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav baĢlama saati, Kurulun (http://www.spk.gov.tr) 

internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. YarıĢma sınavına kabul edilecek 

adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Sınava 

GiriĢ Belgeleri 04-05 Mayıs 2017 tarihlerinde saat 17:30’a kadar adaylara Ankara Merkezden 

elden verilecektir. 

Kurul’da iki kez giriĢ sınavına girip de baĢarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava 

alınmazlar. 

Sınava katılabileceği tespit edilmiĢ olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra 

sınava katılma Ģartlarını taĢımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir Ģekilde 

gerçeği sakladığı belirlenenler yarıĢma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiĢ olanların 

sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kiĢiler, hiçbir hak talep edemezler ve 

haklarında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

SINAVIN ġEKLĠ VE KONULARI 

GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. 

Yazılı mesleki sınav aĢağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır: 

A) Uzman Yardımcılığı için: 

a) Ġktisat: Makro ve Mikro Ġktisat, Para, Banka, DıĢ Ticaret, Planlama, ĠĢletme Ġktisadı, 

b) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ceza 

Hukukunun Genel Esasları, 

c) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası. 

d) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil. 

e) Genel Matematik, Ġstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler, 

f) Yabancı Dil: Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye 

çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi, 

B) Uzman Hukukçu Yardımcılığı için: 

a) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, 

b) Kamu Hukuku: Ġdare Hukuku, Ceza Hukuku, 

c) Takip ve Usul Hukuku: Medeni Usul, Ceza Usul, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ġdari Yargılama 

Hukuku, 

d) Genel Konular: Ġktisat, Maliye, 

e) Yabancı Dil: Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye 

çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi 

C) BiliĢim Uzman Yardımcılığı için: 

a) Bilgi ĠĢlem Grubu (1): Yazılım GeliĢtirme Kavramları ve Mimarisi, Programlama Dilleri, 

b) Bilgi ĠĢlem Grubu (2): Algoritmalar ve Veri Yapıları, Veritabanı ve Veritabanı 

Yönetim Sistemleri, 
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c) Bilgi ĠĢlem Grubu (3): Kullanıcı Arayüzü, Bilgisayar Ağları ve Ġnternet Teknolojileri, 

d) Yabancı Dil: Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye 

çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, Ġngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi, 

DEĞERLENDĠRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara iliĢkin sınav grubunun herbiri için ayrı oturum 

yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. BaĢarılı sayılmak 

için, bu grupların herbirinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik 

ortalamasının 70’den aĢağı olmaması zorunludur. 

Yazılı sınav sonucunda yetmiĢ puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan baĢlanarak 

atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 

Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için komisyon baĢkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 

GiriĢ sınavı baĢarı puanı, sözlü sınavda baĢarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı 

sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eĢit olması 

halinde yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir. 

BaĢarı puanı en yüksek adaydan baĢlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların 

adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda baĢarılı olmak Ģartıyla, atama yapılacak kadro 

sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın 

isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde 

ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. 

Sınavda baĢarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 

içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Ġtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beĢ 

iĢ günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

Asil listede yer alanlardan atama iĢlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde baĢvurmayanlar ile gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan 

anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

mazeretsiz olarak baĢvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve baĢlamayan 

adaylar için sınav sonuçları kazanılmıĢ hak sayılmaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde baĢvuruda bulunmayanlar, 

atama iĢleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma Ģartlarından 

herhangi birini taĢımadığının anlaĢılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek 

listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. 

SERMAYE PĠYASASI KURULU  

ANKARA MERKEZĠ : EskiĢehir Yolu 8. Km. No: 156   06530 ANKARA  

Ġrtibat Tel : (0312) 292 90 90 

ĠSTANBUL TEMSĠLCĠLĠĞĠ : Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No: 15 Süzer Plaza 

Kat: 3   34367 ġiĢli/ĠSTANBUL 

Ġrtibat Tel : (0212) 334 55 00 

ĠNTERNET ADRESĠ : http://www.spk.gov.tr 3072/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/57860 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü Ġl/Ġlçe ANKARA /ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. 

No:13 Altındağ /ANKARA 
Tel-Faks 0 312 596 60 00 – 596 70 48  

Posta Kodu 06080 E-Mail sgm.gsb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Çınar ĠnĢ. Rest. Gıda Turizm San. 

Tic. Ltd. ġti. 
Ġbrahim KAYA 

Adresi 
Yeni Mah. Özgür Sk. Ecekendt Sit. 

No:23/D Safranbolu / KARABÜK 
 

T.C. Kimlik No.  67138079988 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
251 026 75 54  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret Sicil No. 1595  

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. 

 3074/1-1 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ  

KALDIRILMASINA ĠLĠġKĠN ĠPTAL ĠLANI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/86863 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/ 

Kurum 
TC ENERJĠ VE TABĠĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM 

ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde, No: 10  Tel-Faks 
(0 312) 207 2000 

(0 312) 286 9000 

Posta Kodu 06530 E-Mail tpaocc@tpao.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

SARAÇ YAĞMURLUK TEKNĠK 

KORUYUCU GĠYĠM SAN. VE 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

Muhammed Ali SARAÇ 

Adresi 
Çamlıtepe Mahallesi, Kocatepe 

Caddesi No: 85/A Körfez/Kocaeli 

Çamlıtepe Mahallesi, Kocatepe 

Caddesi No: 85/A Körfez/Kocaeli 

T.C. Kimlik No. - 28097114394 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet 

No. 
7440054325 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KÖRFEZ TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 827 - 

6. Yasaklama Kararının 

Yayınlandığı Resmi 

Gazete’nin Tarihi ve Sayısı 

7. Yasaklamanın Kaldırılmasına 

ĠliĢkin Dayanak ve Kapsam 

8. Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasına ĠliĢkin Bakanlık 

Onay Tarihi 

10.09.2016 Tarih ve 29827 

sayılı Resmi Gazete 

Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 

2016/4454 E. Nolu Davaya ĠliĢkin 

Yürütmeyi Durdurma Kararı 

03.04.2017 
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Ömer Halisdemir Üniversitesinden: 

 
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. 

 3083/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/31291 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Yıldırım/BURSA 

Adresi 
Ankara Yolu Cad. 152. Evler Mah. 

No. 286  
Tel-Faks 0 224 281 60 00 

Posta Kodu 16330 E-Mail Bol14@kgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı ĠMPA ĠnĢ. Taah. Tic. ve San. Ltd. ġti. 
Süleyman Ertuğ ÖZDEMĠR/ 

Rıfkı Emrah SAYĞI 

Adresi 
ġerefiye Mah. Milli Egemenlik Cad. 

Karizma ĠĢ Merkezi Kat 2 No. 4 VAN 

Yalı Mah. Dr.Sadık Ahmet Bulvarı 

No.26ca/19 Maltepe/ĠSTANBUL/ 

Ataevler Mah. Ali Rıza Bey Cad. 

No. 39/4   Nilüfer/BURSA 

T.C. Kimlik No. - 
13612069020/ 

47767231018 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
474 003 2589 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Van Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sic. No. 3616 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3028/1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel Ģartlara haiz olmaları 

gerekmektedir. 

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir. 

MÜRACAATTA ĠSTENEN BELGELER VE BAġVURU YERĠ: 

2 - DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN: 

- Adaylar, Personel Daire BaĢkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiĢ, yayın 

listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek 

lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) 

dosya halinde teslim edeceklerdir. 

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN: 

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen Ģartlara haiz adayların, Dilekçe 

(Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiĢ, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, 

öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 

takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.  

SON BAġVURU TARĠHĠ: 

Ġlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür. 

 

TIP FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
Yrd. Doç. 1 1 

Derin ven trombozları ve aort 

anevrizmaları konularında çalıĢmaları 

olmak. 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
Yrd. Doç. 1 1 

Polikistik over sendromu, Hiperemezis 

gravidarum ve Stres üriner inkontinans 

konularında çalıĢmaları olmak. 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
Yrd. Doç. 1 1 

Over-iskemi-reperfüzyonu, Fetal 

doppler ve Polikistik over sendromu 

konularında çalıĢmaları olmak. 

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 
Yrd. Doç. 1 1 

Over torsiyonu ve plasenta previa 

konularında çalıĢmaları olmak. 

Nöroloji Yrd. Doç. 1 1 

Antiepileptikler ve Multipl Skleroz 

konularında çalıĢmaları olmak, ayrıca 

Polisomnografi sertifikası ve CPAP 

titrasyonu uygulayabilmek 

Tıbbi Patoloji Yrd. Doç. 1 1 

Akciğer karsinomları, Serebral iskemi 

ve Kronik hepatit konularında çalıĢmıĢ 

olmak. 
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TIP FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Acil Tıp Yrd. Doç. 1 1 

Karbonmonoksit zehirlenmesi konu-

sunda çalıĢması olmak ve ayrıca Ġleri 

yaĢam desteği konusunda Eğitici 

vasfına sahip olmak. 

Aile Hekimliği Yrd. Doç. 1 1 

Akupunktur, Hipnoz, Hirüdoterapi, 

Ozonterapi uygulamaları ilr ilgili 

uygulayıcı sertifikasına sahip olmak. 

Deri ve Zührevi 

Hastalıkları 
Yrd. Doç. 1 1 

Vitiligolu hastalarda yaĢam kalite 

indeksi konusunda araĢtırma yapmıĢ 

olmak. 

Nükleer Tıp Yrd. Doç. 1 2 

Nöroendokrin Tümörlerde (Ga-68 

DOTA-Peptid) ve Radyonüklid 

tedavisi (Lu-177 DOTA-Peptid) 

konusunda eğitim almıĢ olmak. 

Radyoloji Yrd. Doç. 1 1 
Kardiyak MR konusunda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Yrd. Doç. 1 1 

Toplumda yaygın görülen cinsel 

sorunlarla ilgili çalıĢma yapmıĢ olmak. 

Tıbbi Biyokimya Yrd. Doç. 1 1 

Tıbbi Biyokimya Anabilim dalında 

Uzmanlık Eğitimi yapmıĢ olmak, 

kanserli hastalarda ENOS ve ADMA 

çalıĢmıĢ olmak, 5 yıllık uzmanlık 

deneyimi olmak. 

Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 

Organ nakli Transplantasyonu 

konusunda çalıĢmıĢ olmak ve bu 

konuda çalıĢması olmak. 

Kulak, Burun. Boğaz 

Hastalıkları 
Yrd. Doç. 1 1 

Tiroid cerrahisi, sinüzit ve fasiyal sinir 

konularında çalıĢmaları olmak. 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Ortodonti Yrd. Doç. 1 1 

Edge-wise teknik ve chin-cap 

tedavisine bağlı stres hormonlarındaki 

değiĢimin incelenmesi üzerine doktora 

yapmıĢ olmak. 

Periodontoloji Yrd. Doç. 1 1 

Sigara içen ve içmeyen kronik 

periodontitisli ve periodontal açıdan 

sağlıklı bireylerin diĢeti oluğu sıvısı, 

tükürük ve diĢetinden alınan 

örneklerde melatonin, myeloperoksidaz, 

8 - HYDROXY-2 deoxyguanosine, ısı 

Ģok proteinleri 60-70 değerlerinin 

karĢılaĢtırılmalı olarak incelenmesi 

üzerine çalıĢmıĢ olmak. 
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DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Ağız, DiĢ ve Çene 

Cerrahisi 
Yrd. Doç. 1 1 

Temporomandibular eklem hastalık-

larının tedavisinde eklem içi ajanların 

etkinliğinin değerlendirildiği çalıĢmalar 

ile Sinüs Augmentasyonunda 

trombositten zengin plazmanın 

etkinliğinin değerlendirildiği çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Ağız, DiĢ ve Çene 

Cerrahisi 
Yrd. Doç. 1 3 

Çenelerin ileri cerrahi tedavilerinde 

Elektro - Nerve - Stimulatör (ENS) 

rehberliğinde yapılan maksiller ve 

mandibular sinir blokajının etkinliğinin 

değerlendirilmesi konusunda doktora 

yapmıĢ olmak, 

VETERĠNER FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Veteriner Mikrobiyoloji Yrd. Doç. 1 3 Veteriner fakültesi mezunu olmak, 

HEMġĠRELĠK FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Cerrahi Hastalıkları 

HemĢireliği 
Yrd. Doç. 1 3 

Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği 

Anabilim Dalı'nda doktora yapmıĢ 

olmak, Açık kalp cerrahisi olan 

hastaların Konfor düzeyleri ve Ağrı 

yönetiminde memnuniyeti konusunda 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

Cerrahi Hastalıkları 

HemĢireliği 
Yrd. Doç. 1 3 

Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği 

Anabilim Dalı'nda doktora yapmıĢ 

olmak, Acil kliniğe baĢvuran hasta 

yakınlarının öfke durumlarının 

incelenmesi konusunda çalıĢma 

yapmıĢ olmak. 

Doğum,  Kadın Sağlığı 

ve Hast. HemĢireliği 
Yrd. Doç. 1 1 

Doğum, Kadın Sağlığı Hastalıkları ve 

HemĢireliği Anabilim Dalı'nda doktora 

yapmıĢ olmak, Prenatal Emzirme Öz-

Yeterlilik Ölçeğinin geçerliliği ve 

güvenirliği konusunda çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 
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HEMġĠRELĠK FAKÜLTESĠ 

Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der. 
 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları HemĢireliği 
Yrd. Doç. 1 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

HemĢireliği Anabilim Dalı'nda doktora 

yapmıĢ olmak, Kemoterapi sırasında 

Palyaço ile uygulanan Terapötik 

Mizahın Ağrı ve Anksiyeteye Etkisi 

konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. 

Halk Sağlığı 

HemĢireliği 
Yrd. Doç. 1 1 

Halk Sağlığı HemĢireliği Anabilim 

Dalı'nda doktora yapmıĢ olmak, 

Hipertansiyon hastalarına verilen Web 

Tabanlı ve Yüz Yüze Eğitiminin Öz-

Etkililik ve Sağlık Okur - Yazarlığına 

Etkisinin KarĢılaĢtırılması konusunda 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Program Kadro Un. Adedi Der. 
 

Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri 
Yrd. Doç. 1 1 

Tıbbi Biyokimya dalında yüksek lisans 

ve doktora yapmıĢ olmak, PCR, RFLP 

ve Enzim Polimorfizmi ve egzersizle 

ilgili çalıĢmaları olmak, Atomik 

Absorbsiyon Spektrofotometrisi ve 

HPLC teknikleriyle ilgili deneyimi 

olmak, en az iki yıl ön lisans 

düzeyinde ders vermek. 

Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri 
Yrd. Doç. 1 3 

Tıbbi Mikrobiyoloji dalında yüksek 

lisans ve doktora yapmıĢ olmak, 

Mikrodilüsyon yöntemi ile birinci ve 

ikinci seçenek antitüberküloz ilaçlara 

duyarlılık konusunda doktora yapmıĢ 

olmak. 

 3018/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik
— Mustafa Kemal Üniversitesi Kent Yönetimleri Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Mustafa Kemal Üniversitesi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Mustafa Kemal Üniversitesi Taş Mozaik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI
— Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi

ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 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.


