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Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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ÇARŞAMBA

Sayı : 30043

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2017/27

18/04/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2017/28

18/04/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI



Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2017/29

18/04/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/154

1 – Elazığ İli Baskil İlçesi Sultanuşağı Köyünün aynı ilin Merkez İlçesine bağlanması,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun

görülmüştür.

2 –  Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

18/04/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/155

1 – Samsun İli Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kışladeresi ile Yayla Mahallesi Kırancak

yerleşim yerlerinin aynı ilin Tekkeköy İlçesi Gökçedere Mahallesine bağlanması, 5393 sayılı

Belediye Kanununun 8 inci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B)

bendine göre uygun görülmüştür.

2 –  Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

18/04/2017

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik
Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-
retiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“ö) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara ilişkin görevlere
atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (a), (b),
(c), (k) ve (m) bentlerinin (4) numaralı alt bentleri ile (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) bent-
lerinin (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (j), (l), (n) bentlerine aşağıdaki
(3) numaralı alt bentler eklenmiştir.

“4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.”
“3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.”
“3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yazılı sınavda altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube

müdürü ve müdür kadrolarına atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tes-
pit edilir ve resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kadro veya pozisyonlar için düzenlenecek sözlü sınav işlemlerini yürütmek.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Mü-

dürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/6/2014 29019

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/3/2015 29311
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİTKİSEL ÜRETİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların gö-

revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin, birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölge: Doğu Anadolu Bölgesini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (ATA-BUAM): Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcılarını,

e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

g) Uygulama alanı: Bitkisel üretim uygulama ve araştırma alanını, 

ğ) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

h) Üretim: Bitkisel üretimi,

ı) Ürün: Bitkisel ürünü,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

j) Ziraat Fakültesi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversite bünyesinde bitkisel alanda yürütülecek

üretim, uygulama, araştırma, yayım ve eğitim gibi faaliyetleri koordine etmek, ilgili akademik

birimlerin eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışması ve benzeri faaliyetlerine

destek vermek, mera ıslahı ve modern bitki yetiştiriciliği gibi konularda üretici ve öğrencilere
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tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak ve gerektiğinde onları eğitmek, yöre çiftçisine ilgili konularda

her türlü destek ve katkıyı sağlamak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği

mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluş-

turmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede bitkisel üretim, uygulama ve araştırma ile ilgili fakülte, meslek yük-

sekokulları, enstitülerin lisans, ön lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen uy-

gulama dersleri, pratik çalışmalar, staj, tez ve araştırma projeleri için uygun yer, materyal ve

hizmet sağlamak.

b) Bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip ederek bitkisel alanda, çağdaş temel ve tek-

nolojik uygulamalar yapmak ve bu alanlardaki çalışmalara destek olmak ve elde edilen ürünleri

değerlendirmek.

c) Mera ıslahı çalışmaları yapmak, nitelikli ve yöre çiftçisine/üreticisine yönelik ma-

teryallerin üretimi için gerekli altyapıyı kurmak veya var olanı iyileştirmek, geliştirmek ya da

oluşturulmasına katkı sağlamak.

ç) Merkez bünyesinde bulunan arazilerin Merkezin amaçları doğrultusunda kullanma-

sını ve korunmasını sağlamak.

d) Üretime ilişkin proje ve rapor hazırlamak, denemeler kurmak, danışmanlık ve bilir-

kişilik hizmetleri vermek, çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler yürütmek, Üniversite

içi ve bölge üreticilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve bu konularda birimler ara-

sında koordinasyon sağlamak.

e) Kamu ve/veya özel sektör ile işbirliğinde bulunmak, projeli bilimsel araştırmaları

desteklemek, yürütmek veya gerektiğinde ortak olmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapılmasına imkan sağlamak, veri

ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, panel, konfe-

rans, sempozyum, çalıştay, kurs ve seminer gibi eğitim amaçlı programlar düzenlemek, ilgili

kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve araştırma imkanlarını geliştirmek.

g) Araştırmacılara kaynak, araştırma materyali ve çalışma alanı sağlamak, burs vermek

ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak, projeli bilimsel araştırmalar yapmak.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun benzeri diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
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Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyetleri ve amaçlarına uygun bir bilim dalında
çalışan Ziraat Fakültesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından, üç yıl süreyle Rektör tarafından
görevlendirilir. Müdürün önerisiyle iki Müdür Yardımcısı, Ziraat Fakültesinin kadrolu öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür ve yardımcılarının görevlerine Rek-
tör tarafından son verilebilir. Müdür ve yardımcıları aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkezi

yönetmek.
c) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkezde ve bünyesindeki birimlerde görev alacak personeli görevlendirilmek üzere

Rektöre öneride bulunmak.
d) Merkeze giren her türlü demirbaşın ve diğer malzemelerin ilgili mevzuat hükümle-

rine göre kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
e) Üretim, uygulama ve araştırma alanlarında ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlılarla

mücadele stratejilerini ortaya koymak ve gerekli tedbirleri almak ve mücadele edilmesini sağ-
lamak.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.
b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.
c) Gerekli durumlarda Müdüre ve Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet etmek.
ç) Hizmetlerin en etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Merkezde görev

yapan tüm personelin görev tanımlamalarını yapmak, görevlendirmek, denetlemek ve iş planı
oluşturmak.

d) Üretim, uygulama ve araştırma alanlarından elde edilen ürünlerde gerekli hastalık,
zararlı ve benzeri rutin kontrolleri yaptırmak ve gerektiğinde önlemlerin alınmasını sağlamak.

e) Müdüre sunmak üzere yılda iki kez faaliyet raporu hazırlamak.
f) Dönemsel iş planını hazırlamak ve Merkezde yürütülen her türlü faaliyetin başlangıç

ve bitişini Müdüre bildirmek.
Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ile Ziraat Fakültesinden
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi
üyeden oluşur. Görevi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden
ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu, ihtiyaç
halinde Müdür tarafından doğrudan veya üyelerin 1/3’nün yazılı müracaatı ile olağanüstü top-
lantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Yö-
netim Kuruluna Müdür başkanlık yapar. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeretsiz
katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üretim, uygulama ve araştırma yapılacak deneme alanları ile üretime tahsis edilecek

arazileri ve nadasa bırakılacak alanları belirlemek.
b) Elde edilen yem, ot, silaj ve benzeri ürünlerin planlamasını yapmak, değerlendiril-

melerine ilişkin kararları almak.
c) Üretim, uygulama ve araştırmada kullanılacak gübre, ilaç, tohum ve benzeri girdilerin

planlamasını ve teminini sağlamak.
ç) Merkeze kaynak temini konusunda planlama yapmak ve karar almak.
d) Merkezde görev yapacak tüm personelin teminini sağlamak ve çalışma alanları ko-

nusunda tavsiyede bulunmak.
e) İş yoğunluğu ve mevsime göre çalışan sayısını belirlemek ve karar almak.
f) Merkeze sunulan destek almış projelerin uygulanmasına ve sıraya konulmasına ilişkin

karar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Müdür, Ziraat Fakültesi

Dekanı ve Rektör tarafından Ziraat Fakültesinden üç yıl için görevlendirilen dört öğretim üyesi
olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. 

(2) Danışma Kurulunun başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı toplantılarda ilgili
Rektör yardımcısı veya Müdür Danışma Kuruluna başkanlık yapar. Danışma Kurulu Rektörün
çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu  olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili değer-

lendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1)  Merkezin personel ihtiyacı, Müdürün önerisiyle, ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Alet ve ekipman 
MADDE 16 – (1) Merkezde kullanılmak üzere her türlü tarımsal alet ve ekipman ile

diğer taşınır ve taşınmazlar, mevcut ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Merkezin kullanı-
mına Rektör tarafından tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Mevsimlik Tarım İşçileri 

GENELGE

2017/6
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TEBLİĞLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA
DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE

ESASLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/2/2017 tarihli ve 29980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkemize
Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygula-
ma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas- Bodrum, İzmir
Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eski-
şehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Erzurum havalimanlarına tarifeli
ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına ise tarifesiz (charter),”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Havalimanları: Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-
Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman
Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, İstanbul Sabiha Gökçen
ve Erzurum havalimanlarını,”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’in 1 inci mad-
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen,
dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve
çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak
amacıyla, işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları (TMGD) veya
hizmetin alınacağı tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşları (TMGDK) ile bu kuru-
luşların bünyesinde görev alacak TMGD’lerin ve hizmet alıcıların nitelikleri, eğitimleri, bel-
gelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.”

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/2/2017 29980
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve aynı madde-
nin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli
ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan
olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet
Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşı-
macılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan iş-
letmeleri,”

“c) İşletmeler tarafından istihdam edilecek TMGD’ler ile danışmanlık hizmeti alınacak
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarını (TMGDK) ve bu kuruluşların bünye-
sinde görev alacak TMGD’leri,”

“d) 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin
Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında Tehlikeli Madde
Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesislerini,

e) Gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve
16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu
ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında Demiryolu Tehlikeli Madde
Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeleri,”

“a) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
b) Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Jandarma Genel

Komutanlığına ait olan taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
kapsamaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“a) 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/10/2013 tarihli ve 28801
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında
Yönetmeliğin 33 üncü maddesi, Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yö-
netmeliğin 23 üncü maddesine ve Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yö-
netmeliğin 8 inci maddesine dayanılarak,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten
kaldırılmış, (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (m), (n), (o), (ö),
(p) ve (r) bentleri eklenmiştir.

“ı) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendir-
diği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça ya-
pılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya mütekabiliyet ilkesi esas alınarak ADR üyesi
herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenle-
nen sertifikayı,”

“m) Elleçleme: Tehlikeli yükün, asli niteliklerini değiştirmeden, tahmil/tahliyesi, yerinin
değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, havalandırılması, ayrıştırılması,
kalburlanması, karıştırılması, yük taşıma birimlerinin ve ambalajlarının yenilenmesi, değişti-
rilmesi veya tamiri ile taşımaya yönelik benzer işlemleri,
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n) Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük

veya yolcu alıp verebilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile

buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hiz-

met amacıyla kullanılan bina ve yapıları,

o) Perakende satış: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) “Bayilik Lisansı”

ile lisanslandırılmış Akaryakıt, LPG, CNG ve LNG satışı yapan istasyon sahibi işletmelerin

istasyon çıkışlı satışları ile LPG ve LNG tüpü satışı yapan işletmelerin, işletme çıkışlı satışla-

rını,

ö) Taşımacı: Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, M1, M2,

M3, N1, N2, R1, R2 yetki belgesi sahiplerini,

p) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu (TMGDK): Tehlikeli madde gü-

venlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu,

r) U-Net otomasyon sistemi: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Tehlikeli Mal

ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünün belgelendirme, eğitim, sertifikalandırma, de-

netim, araç muayene, tahsilat, sınır geçiş ve izin işlemleri ile ilgili tüm iş süreçlerinin otomatik

yapıldığı birçok alt bileşenden oluşan yazılım sistemini,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri

yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e)

bendi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“ç) Bu Tebliğ kapsamında eğitim verebilecek en az bir eğitici ile yapılmış sözleşme,”

“e) Eğitim müfredatı.”

“(2) Başvuru sahibi adına, Bakanlıkça belirlenen yetki belgesi ücreti oluşturulan ödeme

numarası ile ilgili bankaya yatırılır.

(3) Yetki Belgesi alabilmek için, ADR, RID veya IMDG Kod veya IATA DGR kapsa-

mında İdare tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi Yetki Belgesi sahibi

olmak şarttır.

(4) Bakanlık kendi düzenlediği veya www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulaya-

bildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Her kursiyere verilmek üzere birer takım güncel, ADR, RID ve IMDG Kod sözleş-

me dokümanları.”

“(2) Bu Tebliğ kapsamında Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi

talebinde bulunan eğitim kuruluşları, birinci fıkradaki şartlara ilaveten, özel eğitim merkezlerine

ve dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş diğer standartları da sağla-

mak zorundadır.”

“(3) Yangınla mücadele eğitiminin teorik kısmına ilave olarak, uygulamalı eğitimin ve-

rilebileceği ve bu konuda kabul görmüş asgari donanıma sahip emniyetli bir yerde verilmesi

sağlanır.”
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MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(3) İdareye yanıltıcı bilgi ve belge vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki bel-

gesi almış olanlar ile faaliyetini sürdürürken, yanıltıcı bilgi ve belge verdiği veya belgelerde

tahrifat yaptığı tespit edilenlerin yetki belgeleri iptal edilir ve haklarında cumhuriyet savcılıkları

nezdinde suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent ile aynı maddeye aşağı-

daki fıkra eklenmiştir.

“(4) Eğitim kuruluşları, yeni başlatacağı eğitim dönemine ilişkin bildirimlerini (dönem

güncelleme, ders ekleme/çıkarma) eğitim döneminin başlama tarihinden en az 3 takvim günü

öncesinde yapar. Bu sürenin son gününün akşamı saat 20.00 itibariyle dönem kapanır ve sistem

üzerinde işlem yapılamaz. Ancak, kursiyer ekleme/çıkarma işlemleri en az 1 takvim günü ön-

cesine kadar yapılabilir.

(5) Eğitim kuruluşları tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr üzerinden bildirilmiş eğitim

programlarının iptali ile ders ve eğitici değişikliğine ilişkin taleplerin karşılanabilmesi için bu

talebin eğitim programı başlamadan önce Bakanlığın evrak kaydına girmiş olması gerekir.”

“ğ) Yangın eğitiminin, üniversitelerin lisans bölümünden mezun olup itfaiye teşkilat-

larında itfaiyecilik yapanlar, iki yıllık Meslek Yüksek Okullarının İtfaiyecilik ve Sivil Savunma

Bölümünden mezun olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığınca yangın konusunda yetkilendirilmiş

eğitim merkezlerinden veya üniversitelerin ilgili merkezlerinden en az 45 saat uygulamalı yan-

gın eğitimi almış ve eğitici sertifikasına sahip eğiticiler ile itfaiye teşkilatlarında fiili olarak 10

yıl itfaiyecilik yapmış olanlar tarafından 8 saat süre ile teorik ve uygulamalı yangın eğitimini

kursiyerlere verdirmekle,”

“(8) Eğitim kuruluşları, eğitici ve veri girişi yapacak kişilerin atamalarını veya istifa-

larını www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden yaparlar.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(1) TMGD olabilmek için;

a) Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve gü-

venlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,

b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuştu-

rucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından

hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,

c) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiti-

mine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak veya

tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ

kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,

gerekir.”
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MADDE 10 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(2) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yangın eğitimi hariç olmak üzere

asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID veya IMDG Kod kapsamındaki faaliyetlere ilişkin

olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca her bir mod için

21 ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

(3) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20

kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük

ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.”

“r) Tehlikeli madde kaynaklı muhtemel yangınların önlenmesi ve bu tür yangınlara mü-

dahale yöntemleri.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tehlikeli madde güvenlik

danışmanı eğitimi tamamlama belgesine sahip kişiler ile tehlikeli madde ve güvenlik progra-

mı/bölümü ön lisans mezunu kişiler, sınav ücretini yatırdıktan sonra, kişisel veya eğitim kuru-

luşları aracılığı ile www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden sınav müracaatlarını yaparlar.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) İtirazlar, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından ince-

lenerek sonuçlandırılır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Sınavlarda başarılı olan TMGD adayları aşağıdaki bilgi ve belgeler ile İdareye baş-

vurur;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Lisans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti,

c) Tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu kişilerin ise ön li-

sans belgesinin aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi veya noter onaylı sureti,

ç) Yabancılar için pasaport örneği ile en az lisans düzeyinde öğrenim durumunu gösterir

belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,

d) TMGD sertifika ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu.

(2) ADR’ye taraf olan herhangi bir yabancı ülkenin yetkili idaresinden alınmış tehlikeli

madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olan kişilerin, başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fo-

tokopisi ile sertifikalarının Türkçe tercüme edilmiş noter onaylı suretini İdareye ibraz etmeleri

gerekir. İdarece yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde, durumu 12 nci maddeye uy-

gun bulunanlara mütekabiliyet ilkesi esas alınarak mevcut sertifikalarındaki son geçerlilik ta-

rihine kadar TMGDS düzenlenir.”

“(3) İdare, bu Tebliğin bu maddesinin birinci fıkrasında istenilen belgelerden www.türkiye.gov.tr

adresi üzerinden sorgulayabildiği belgelerin matbu çıktılarını istemeyebilir.

(4) Bilgi ve belgeleri uygun olan adaylara, İdare tarafından EK-1’deki formata uygun

sınav tarihinden başlamak üzere 5 yıl süre ile geçerliliği olan TMGDS düzenlenir.”
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MADDE 14 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) TMGD’ler, sertifika yenileme sınavına girebilmeleri için, bilgilerin tazelenmesi

ve ADR/RID/IMDG Kod’da yapılan değişiklikler ile ulusal mevzuatın takibi amacıyla, iki yıldan

az olmayan aralıklarla beş yıl içerisinde en az iki sefer tazeleme eğitimine katılmak zorunda-

dırlar.

(5) Her bir tazeleme eğitiminin süresi 16 saatten az olamaz.

(6) İdareye yapılacak olan sertifika yenileme sınavı müracaatları yetkilendirilmiş eğitim

kuruluşları marifetiyle www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a),

(b), (c), (ç), (f), (g), (l), (n) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (m) bendi yürürlükten

kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü

fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(1) TMGD’ler danışmanlık hizmeti verilen işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu

altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanı-

mını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırır. TMGD, bünyesinde

görev yaptığı TMGDK’ye karşı sorumludur.”

“a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD

Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.

b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması hususunda

işletmeye öneriler sunmak.

c) İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin

belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep

edildiğinde www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev

yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG

Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.”

“f) Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere,

işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutul-

masını sağlamak.

g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya

güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prose-

dürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve ka-

yıtlarının tutulmasını sağlamak.”

“l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi tarih ve

saat belirterek kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde

İdareye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti ve-

rilen işletmeye sunmak.”

“n) Danışmanlık hizmeti verilen işletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu

olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin

giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki

her türlü aşamayı danışmanlık hizmeti verilen işletmeye, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye

ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
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o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak;

paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin pro-

sedürleri oluşturmak.”

“(3) İşletmede sorumlu olarak görev yapan TMGD; taşıma, yükleme veya boşaltma sı-

rasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda; kaza hak-

kında bilgi toplayarak bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen

işletme yönetimine bir kaza raporu hazırlar. TMGD tarafından hazırlanan bu rapor, bir ay içe-

risinde işletme veya TMGDK tarafından İdareye www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden gönde-

rilir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazıl-

ması gereken raporun yerine geçmez.”

“(5) Bir TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin temsilciliği veya

şubeleri de dâhil olmak üzere en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde

hizmet veren bir TMGD, TMGDK tarafından hizmet verilen en fazla sekiz işletme için danış-

man olarak görevlendirilebilir.”

“(6) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmetini,

TMGDK bünyesinde istihdam edilerek veya istihdam edildiği işletme bünyesinde verirler.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Ayrıca, tehlikeli maddeler konusunda iş ve işlemlerle ilgili faaliyetlerde bulunan

kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik olarak İdare tarafından düzenlenen

Tehlikeli Madde Danışmanlığı Eğiticileri Eğitimine katılan ve eğitimin sonunda yapılan sınavda

en az 80 puan alarak başarılı olanlara, TMGDEB düzenlenerek yetkilendirilir.

(4) TMGDEB sahibi eğiticiler, 24 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamında İdare tara-

fından iki yılda bir yeterlilik sınavına tabi tutulur. Sınavda başarısız olan eğiticiler ile sınava

girmeyen eğiticilerin TMGDEB’leri, daha sonraki yapılacak yeterlilik sınavlarında başarılı

oluncaya kadar askıya alınır.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen-

miş, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“d) Eğitici olarak kayıt edildikleri eğitim dönemini, dönem kilitlenmeden www.türkiye.gov.tr

adresi üzerinden onaylamak ve eğitim dönemini programa uygun vermekle,”

“(3) Bir eğitim kuruluşunda çalışan TMGDE, eğitim görevinin haricinde TMGD hiz-

meti verebilmesi için bir TMGDK bünyesinde veya işletmede istihdam edilme şartı aranır.”

“(4) Eğiticiler, bu Tebliğ kapsamında eğitim kuruluşları ile yapmış oldukları TMGD

eğiticisi anlaşmasını www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden tek taraflı olarak feshedebilir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fık-

raları ile beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin beşinci fık-

rasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet TMGD istihdam

etmek veya İdarece yetkilendirilen TMGDK’den hizmet almakla yükümlüdürler.

(2) Bir işletmede TMGD hizmeti, TMGDS’ye sahip olmak şartıyla; işletme sahibi veya

işletmede bu amaçla istihdam edilen TMGD veya TMGDK’den hizmet alınarak yapılabilir.
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(3) İdare, işletmenin işlem hacmi, faaliyet alanı sayısı, kaza yoğunluğu veya kaza ris-

kinin artması gibi durumları dikkate alarak, gerektiğinde işletmelerin istihdam etmesi veya

TMGDK’den hizmet alması gereken TMGD sayısını arttırmasını isteyebilir.

(4) TMGD, bu Tebliğde belirtilen görevleri yerine getirirken bağımsızdır ve işletmeler

ve TMGDK’ler tarafından bu görevleriyle ilgili olarak etki altında bırakılamaz.”

“a) İstihdam edeceği TMGD’leri veya hizmet alacağı TMGDK’ler ile yapacağı anlaş-

mayı www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya

TMGD’nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam

etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla,”

“(7) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, TMGD faaliyetlerinin u-net

otomasyon sistemine girilmesini sağlamak zorundadır. İşletmeler;

a) TMGD tarafından u-net otomasyon sistemine girilen tespit ve tavsiyeleri işletmeye

tebliğ edilmiş olarak kabul etmekle,

b) TMGD tarafından, işletmede yürütülen faaliyetlerine ilişkin tespit ve önerilerinin iş-

lendiği u-net otomasyon sistemi üzerinde, TMGD ile işletmenin temsile ve ilzama yetkilisi ta-

rafından birlikte veya ayrı ayrı onaylamakla,

yükümlüdürler.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin altıncı bölümünün başlığı “Belge Ücretleri, İdari Yaptı-

rımlar, Belgelerin İptali” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) TMGDS ücreti bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla, altı yüz yirmi beş TL, ye-

nileme ücreti ise yüz TL’dir.”

“(4) Belge ücretleri, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ile son sa-

tırı, yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Bakanlıkça bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmelere yapılacak denetim-

lerde, 23 üncü maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediğinin,”

“tespit edilmesi durumunda TMGD Belgesi iptal edilir.”

“(7) TMGD’nin, altıncı fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan eylemleri nede-

niyle TMGD Belgesi iptal edilenler 5 yıl süre ile İdarece verilen hiçbir belgeyi almak üzere

müracaat edemez.”

“(9) 26 ncı maddedeki yükümlülükleri sehven yerine getirmeyen TMGDE yazılı olarak

uyarılır. Yazılı uyarıların, aynı konuda bir yıl içerisinde 3 kez tekrarlanması halinde eğiticinin

TMGDEB’si iptal edilir.”

“(11) Bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen TMGDE ve TMGD’lerin, bu Tebliğin 23

ve 26 ncı maddelerinde belirlenen görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin haricinde,

Bakanlık ve İdarenin faaliyetleri ile çalışanları hakkında yanlış bilgi vererek sektörü yönlen-

dirme veya yanıltmada bulunamaz. TMGD saygınlığına zarar verecek davranış ve hareketleri

yazılı, görsel basında veya sosyal medyada hiçbir şekilde paylaşamazlar.
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(12) On birinci fıkraya aykırı hareket ettiği tespit edilen; TMGDE’lerin belgeleri,

TMGD’lerin sertifikaları, her hangi bir uyarı yapılmadan İdarece iptal edilir. Belge ve sertifi-

kaları iptal edilen kişilere İdarece bir daha belge düzenlenmez.

(13) www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden onayladıkları eğitim dönemine eğitici olarak

başka kişilerin girdiği tespit edilen eğiticilerin TMGDE Belgeleri ve eğitim kuruluşunun da

yetki belgesi iptal edilir.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının

(b) bendine istinaden;

a) 10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan

hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için üç bin

Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

b) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB

sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

c) 13 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan hüküm-

lere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fıkra için altı yüz iki Türk

Lirası idari para cezası uygulanır.

ç) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye,

ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

d) 23 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket

eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir fıkra için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

e) 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE’ye,

ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

f) 26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye bin iki

yüz altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

g) 27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletme-

lere, ihlal edilen her bir bent için altı yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ğ) 27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere, bin iki yüz

altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

h) 29 uncu maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye,

ihlal edilen her bir bent için bin iki yüz altı Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ı) Ek-1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden tehlikeli

madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelere üç bin Türk Lirası idari para ce-

zası uygulanır.

i) Ek-1 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden tehlikeli

madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunan TMGDK’lere on bin Türk Lirası idari para

cezası uygulanır.

j) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB

sahiplerine beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

k) 23 üncü maddenin altıncı fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket eden TMGD’ye,

iki bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
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l) 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye beş bin Türk Lirası

idari para cezası uygulanır.

m) 27 nci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere bin iki yüz altı

Türk Lirası ayrıca, bu fıkranın ihlal edilen her bir bendi için işletmelere altı yüz iki Türk Lirası

idari para cezası uygulanır.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“TMGD istihdam etme veya TMGDK’den hizmet alma muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon

işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGDK’den

hizmet alma 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(2) Tehlikeli maddelerin taşınmasına ve geçici depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bu-

lunan liman tesislerinden, tehlikeli madde güvenlik danışmanı kuruluşundan hizmet alma veya

TMGD istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(3) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacılık yetki belgesine sahip olan ve Teh-

likeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık

yapan taşımacıların, TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorun-

luluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD

istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

(5) Ancak bu Tebliğin yayımı tarihinden 1/1/2018 tarihine kadar, 33 üncü maddenin

birinci fıkrası uyarınca işletmelerin, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam

etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma yükümlülüğü devam eder.

(6) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce TMGD olan kişiler ile TMGD eğitimi almış

kişiler de bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar aranmaz.

(7) TMGD’lerin tazeleme eğitimine ilişkin olarak, 22 nci maddenin dördüncü ve beşinci

fıkralarında belirtilen şartlar 1/1/2019 tarihinden itibaren aranır.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) 27 nci maddesinin yedinci fıkrası 1/1/2018 tarihinde,”

MADDE 26 – Aynı Tebliğe 32 nci maddeden sonra gelmek üzere “Geçici ve Son Hü-

kümler” bölümüne aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK)

hizmet alma zorunluluğu

EK MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına

ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelerin TMGD istihdam etme veya İdarece yetkilendirilmiş

TMGDK’den hizmet almaları zorunludur.

(2) Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunacak TMGDK’lerin İda-

reden yetki belgesi almaları zorunludur. İdareden yetki belgesi almadan tehlikeli madde gü-

venlik danışmanlığı faaliyetinde bulunamazlar.
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(3) Tehlikeli madde faaliyetinde bulunan işletmelere hizmet verecek TMGDK’nin gö-
rev, yetki, sorumlulukları ve yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından be-
lirlenir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde
bulunan işletmeler ile TMGDK’ler, İdare tarafından belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine
getirmekle yükümlüdürler.

(5) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin eğitim faali-
yetlerinde bulunan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi Yetki Belgesine (TMGDEYB)
sahip eğitim kuruluşları TMGDK olarak yetkilendirilemezler.”

MADDE 27 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 28 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 29 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 20/03/2017

Karar No : 2017/10

Konu : Maliye Hazinesine Ait Taşınmazların Kapsam ve Programa Alınması

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, 01/02/2017 tarihli ve 0650 sayılı yazısına istina-

den,

1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; Antalya İli, Aksu İlçesi, Solak Köyü 13202 ada

166 parsel ile 13203 ada 67, 68, 69 ve 70 no’lu parsellerde yer alan 1.094.671,44 m² yüzöl-

çümlü taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Özelleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazlara ilişkin her türlü

gelir, gider, bakım, onarım, işletim ile diğer yükümlülüklerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığına ait olmasına,

3. Söz konusu taşınmazların kiralama ve/veya işletme hakkının verilmesi ve/veya mül-

kiyetin gayrı ayni hakların tesisi yöntemiyle özelleştirilmesine,

4. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2022 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.

—— • ——
KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7303 Karar Tarihi: 13/04/2017

Kurul Başkanlığının 12.04.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 12.04.2017

tarih ve 12509071-113-E.7666 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Misyon Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme kuruluşu faaliyet izninin 6493 sayılı Öde-

me ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları

Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi çerçevesinde, Şirketin

kendi talebi doğrultusunda iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 16 ncı maddesinin (3) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına 

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

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇOK FONKSĠYONLU AĞ YAZICILARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı Çok Fonksiyonlu Ağ Yazıcıları kuruluĢça hazırlanan 

teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

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

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25/04/2017 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine 

iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 3522/1-1 
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ELEKTRĠKLĠ YÜZEY DRENAJ ÇAMUR POMPASI 

ORJĠNAL YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi 

Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  

AĢağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

1 - TeĢekkülün; 

a) Adres : AEL ĠĢletme Müd. AfĢin/KAHRAMANMARAġ 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 

c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın 
 

a) Niteliği ve Türü Miktarı Ġhale Kayıt No Dosya No 

ġartname 

Bedeli 

Ġhale 

Tarihi 

1 
Elektrikli Yüzey Drenaj Çamur 

Pompası Orjinal Yedekleri 
47 Kalem 2017-170990 

TER-AEL-

2017-0072 
120,00-TL 17/05/2017 

 

b) Teslim Yeri : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Teknik ġartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler 

belirtecektir. 

d) Ġhale Usulü : Açık Ġhale Usulü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : AEL ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale salonu. 

b) Tarihi ve Saati : 17.05.2017, Saat: 14:00 

c) Ġhale Dokümanlarının 

    Görülmesi ve Temini : AEL ĠĢletmesi Satınalma ġube Müdürlüğü 

4.1. Ġhale dokümanı (Teklif Ġsteme Belgeleri) aĢağıda belirtilen adreslerde ve ġirketimizin 

Ġnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 

olanların Ġhale dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, Ġhale Dokümanı (Teklif Ġsteme Belgelerini) 

bedelini Vakıfbank (Elbistan ġb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no‘lu hesabına 

yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iĢ ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 

dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aĢağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAġ AfĢin-Elbistan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğü (Faks:0 344-524 22 80) 

AfĢin/KAHRAMANMARAġ 

5 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler.(ĠĢ deneyim belgesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınmıĢ SatıĢ sonrası 

Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, isteklinin Ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği Ġdari 

ġartnamede belirlenen Ortak GiriĢim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.) 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç) ‘ünden az olmamak üzere kendi  

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00‘a kadar AEL ĠĢletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, Ġadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 

dikkate alınmaz.) 

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

olmalıdır. 

9 - ĠĢ bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAġ Genel 

Müdürlüğü Satın alma ve Ġhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 3354/1-1 
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RADAR ġEV ÖLÇÜM CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ELĠ Müdürlüğümüz ihtiyacı 1 adet radar Ģev ölçüm cihazı alım iĢi açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/186855 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 

Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : (312) 540 10 00 - (312) 540 16 47 

c) Elektronik posta adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 612-ELĠ/17-06 referanslı, 1 adet radar Ģev ölçüm cihazı 

alım iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

b) Teslim Yeri : ELĠ Müessese Müdürlüğü Soma/MANĠSA ĠĢyeri ambarı 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TKĠ Genel Müdürlüğü Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

Kat: 2 

b) Tarihi ve saati : 25 Mayıs 2017 - 14.00 

4 - Ġhale dokümanı; TKĠ Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire BaĢkanlığı Kat:10 

Oda no.1009 adresinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 25 Mayıs 2017 tarih, saat 14.00‘e kadar TKĠ Kurumu Genel Müdürlüğü 

Genel Evrak ve ArĢiv ġefliği Zemin Kat, Oda No: DZ-25 Hipodrom Cad. No: 12   06330 

Yenimahalle/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda ve tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz (30) gün fazla süreli bir geçici teminat 

vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yüzyirmi (120) 

takvim günü olmalıdır. 

8 - Postada geciken teklifler dikkate alınmayacaktır. 

9 - Ġdaremiz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 

ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 3523/1-1 
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DÜZELTME ĠLANI 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

18/04/2017 tarihli 30042 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan; 

02/05/2017 tarihinde 15:15‘de yapılacak olan 2017/187609 nolu Ġki Lazerli (Mavi ve 

Kırmızı) Masa Üstü AkıĢ Hücre Ölçüm (Flow Cytometer) Cihazı ihalesi pazarlık ilanının; 

5. maddesinin 

2. Sıra nolu; 

• Sistem örneği sheat (kılıf) sıvısı kullanılmaksızın doğrudan veya kılıf sıvısı aracılığı ile 

iĢlenmelidir. Cihazın kılıf sıvısına ihtiyaç duymaması ÜSTÜN ÖZELLĠK olarak değerlendirilir. 

Bu üstün özelliğe 5 puan verilir. 

Maddesi, 

• Sistem örneği sheat (kılıf) sıvısı kullanılmaksızın doğrudan veya kılıf sıvısı aracılığı ile 

iĢlenmelidir. Cihazın kılıf sıvısına hiç ihtiyaç duymaması veya özel bir tampon çözeltiye ihtiyaç 

duymaksızın distile su kullanarak iĢlem yapabiliyor olması ÜSTÜN ÖZELLĠK olarak değerlendirilir. 

Bu üstün özelliğe 5 puan verilir. 

ġeklinde değiĢtirilmiĢtir. 3535/1-1 

—— • —— 

ÖN YETERLĠLĠK ĠLANI 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - ġirketimiz, EÜAġ Ġstanbul Fuel-Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) 

ĠĢletme Müdürlüğü, 1-2-3. ünitelerinin ve yardımcı tesisatlarının sökümü ve söküm sonrası bazı 

atıkların bertarafı hizmet alımı iĢini Belli Ġstekliler Ġhale Usulü ile ihale edecektir. Bahse konu 

ihaleye katılmak isteyen isteklilerin belirlenmesi için ise ön yeterlilik değerlendirmesi yapacaktır. 

2 - Ön yeterlilik tespit kriterleri ve sonrasında yapılacak olan ihaleye ait  

dokümanlar ġirketimizin Çamlıca Mahallesi 145. Cadde No: 16,   06200 Yenimahalle / ANKARA 

(Tel: 0312 - 397 55 75 Dahili: 289) adresindeki Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi 

BaĢkanlığı Satın Alma Müdürlüğü‘ne müracaat edilerek, ücretsiz temin edilebilir veya 

ġirketimizin www.temsan.gov.tr adresi ―ihale ilanları‖ sekmesinde bulunan linkten indirilebilir. 

3 - Ġsteklilerin ön yeterlilik tespiti için istenen dokümanları kapalı zarf içinde, en geç 27 

Nisan 2017 PerĢembe günü Saat 14.30‘a kadar Genel Müdürlüğümüz genel evrak servisinde 

bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - ġirketimiz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunlarına tabi olmayıp, bahse konu 

ihale ön yeterlilik değerlendirmesi sonrasında TEMSAN Satın Alma ve Ġhale Yönetmeliği 

esaslarına göre Belli Ġstekliler Ġhale Usulü Ģeklinde yapılacaktır. ġirketimiz ihaleyi yapıp 

yapmamakta, iĢi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 

 3446/3-3 
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AFYON VE ERZĠNCAN MĠNERALLĠ SU ĠġLETMELERĠ MÜDÜRLÜKLERĠ‘NĠN 

ĠHTĠYACI OLAN 1 YILLIK MALZEMELĠ YEMEK HĠZMETĠ 

SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su ĠĢletmeleri Müdürlükleri‘nin ihtiyacı 

olan 1 Yıllık Malzemeli Yemek Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, Afyon Fabrika Müdürlüğü için 18.000,00 TL, Erzincan Fabrika Müdürlüğü 

için 6.000,00 TL 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 16 Mayıs 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 16 Mayıs 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. 3529/1-1 

—— • —— 

KAN IġINLAMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinde 

kullanılmak üzere kan ve kan bileĢenlerinin ıĢınlanması amacıyla aĢağıdaki tabloda belirtilen 

―Kan IĢınlama Cihazı‖ idari ve teknik Ģartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır. 
 

CĠHAZ ADI ADET 

Kan IĢınlama Cihazı 4 
 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mh. Halk Cd. Esvapçı Sk. No: 8 Üsküdar/Ġstanbul‖ adresindeki 

Ġstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

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

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.05.2017 tarih saat 10:00‘a kadar Genel Müdürlüğümüz 

Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 1 Nolu ―Ġhale Ġdari ve Teknik Belgeler‖ zarfı 12.05.2017 tarih saat 14:00‘da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 3527/1-1 
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TEġEKKÜLÜMÜZ HATLARINDA ZEMĠN ALTI TEKERLEK TORNA CĠHAZLARINA 

ERĠġĠMĠN MÜMKÜN OLMADIĞI YERLERDE KULLANILMAK ÜZERE 

3 ADET CNC KONTROLLÜ TAġINABĠLĠR TEKERLEK TORNA 

TEZGAHI SĠSTEMĠ (4X4 ARAÇ ĠLE BĠRLĠKTE) 

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/181210 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71509 - 0 312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı 3 Adet CNC Kontrollü TaĢınabilir Torna Tezgahı 

Sistemi Alımı. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Ġhale 

Komisyonuna 23/05/2017 günü saat 14.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi 

BaĢkanlığı Satın alma ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,-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. 3449/1-1 

—— • —— 
DEMĠRYOLU ARAÇLARININ TEMĠZLĠĞĠ ĠÇĠN 6 KALEM MUHTELĠF KĠMYASAL SIVI 

TEMĠZLĠK MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. İzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/169858 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 3131 - 0 232 463 6623 

c) Elektronik Posta Adresi : izmiraracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis 

Müdürlüğüne tahsisli, Demiryolu Araçlarının Temizliği Ġçin 6 Kalem Muhtelif Kimyasal Sıvı 

Temizlik Malzemesi Alımı ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına 04/05/2017 günü saat 15.00‘e kadar verilmiĢ veya 

gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD TaĢımacılık A.ġ. Ġzmir Araç Bakım Servis 

Müdürlüğü banka hesaplarından herhangi birine KDV Dahil 100,00 TL. Ġhale doküman bedeli 

yatırmak kaydıyla 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. 3353/1-1 



19 Nisan 2017 – Sayı : 30043 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ELĠ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.  

No. 111   45500 Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

 

Ġhalenin - Niteliği - Türü Ġ.K No Dosya No Ġhale Tarih - Saati Teslim 

1 
3 Kalem Dökme 

Madeni Yağ Alımı 
189210 2017-0703 09.05.2017-15.30 270 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELĠ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Soma/MANĠSA adresinde 

görülebilir ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif tutarının %3‘ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 3520/1-1 
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YG-AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ VE ENH YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kadirli Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) 
alanına ait, YG-AG elektrik Ģebekesi ve ENH yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her 

biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü 
ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Yusufizzettin Köyü Cad. 1 No: 14 Kadirli/ 

OSMANĠYE 
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik ġebekesi ve ENH Yapım ĠĢi 
b) Yapılacağı yer : Kadirli/OSMANĠYE 
c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi 
yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) KeĢif Bedeli (2017 TEDAġ B.F. ile) : 2.718.870 TL 

f) Geçici Teminatı : 190.320,90 TL 

3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. 

Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 09/05/2017- Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 
4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 
gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az %80‘i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 
ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 

veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 
ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya 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. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

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

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. 

Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Yusufizzettin Köyü Cad. 1 

No: 14 Kadirli/OSMANĠYE adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

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

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

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 3521/2-1 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 19 Nisan 2017 – Sayı : 30043 

 

ICP-OES CĠHAZ SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
ICP-OES Cihaz Sistemi Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/181882 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139 06800 Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41/0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  :  
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - Ġhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 2 Adet ICP-OES (Ġndüktif EĢleĢmiĢ 

Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) Sistemi (Cihaz 
ve Yardımcı Donanımlar) (teknik Ģartnamede belirtilen 
ekipman, yardımcı donanımlar ve malzemeler dahil)  

b) Teslim [yeri/yerleri] : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 
Teknolojisi Dairesi BaĢkanlığı Ambarlarına. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama 
talimatı tebliğinden itibaren; 90 (doksan) takvim 
günüdür. 

3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati : 04/05/2017 - 10.30 
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; 
4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. 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; 
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. 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. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi 

gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan 
belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 
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a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Ġstekli Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 
Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

4.3.2. SatıĢ sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması 
Teknik Ģartnameye göre, cihaz için teklif veren Ġstekliler,  satıĢ sonrası cihaz için servis ve 

teknik hizmet verebildiğini gösteren ve TSE veya ilgili Bakanlıklardan alınan Hizmet Yeterlilik 
Belgesine sahip olacaktır.  

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

Ġstekliler teklif ettikleri malzemelerin teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere 
uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile teknik 
Ģartnameye verilecek cevaplar yine Teknik ġartnamenin ilgili maddelerine göre cevaplandırılacak 
ve teklif ekleri kapsamında sunulacaktır. Sunmayan Ġstekliler değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından belirlenen 

esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli 
istekliler lehine %15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 
(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü 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. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 3330/1-1 
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MUHTELĠF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DURUMU ĠTĠBARIYLA ĠHTĠYAÇ FAZLASI OLAN 

AġAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELĠF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA 

TEKLĠF ALINARAK ĠHALE SURETĠYLE AġAĞIDA BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SATIġA 

ARZ EDĠLMĠġTĠR. 

MUHTELĠF Ġġ MAKĠNESĠ, ARAÇ PARÇALARI, DĠZEL MOTOR, MUHTELĠF 

ALÜMĠNYUM, KOMPRESÖR, MUHTELĠF YÜZER VASITA, GALVANĠZLĠ ÇELĠK 

HALAT, MUHTELĠF YAĞ, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI, ELEKTRĠK 

MOTORLARI, ELEKTRĠK ELEKTRONĠK, MUHTELĠF PASLANMAZ, JANTLI VE 

JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIġ LASTĠK, AKÜ, PALET VE PALET ZĠNCĠRĠ, PĠK, 

MOTORBĠSĠKLET, TIR YER DORSESĠ, BANDAJ TEKERĠ VE MĠLĠ, SONDAJ BORUSU, 

MUHTELĠF MALZEME, AYIKLAMASI EKONOMĠK OLMAYAN MALZEME, MUHTELĠF 

DEMĠR ÇELĠK, NAMLU, TRAFO VE TRAFO PARÇALARI, KONTEYNER, MĠL, SANAYĠ 

TĠPĠ ÇAMAġIR MAK. VE KURUTMALI ÜTÜ MAKĠNESĠ, BETON MĠKSERĠ, ZĠFT, FUEL-

OIL, SU TANKI VE TANKERLERĠ, KOMBĠ VE EKĠPMANLARI, HALAT SARMA 

MAKARASI VB. MALZ. HURDALARI. 

 

ĠHALE TARĠHĠ ĠHALE SAATĠ ĠHALE YERĠ 

02 MAYIS 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

09 MAYIS 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

16 MAYIS 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

23 MAYIS 2017 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

ġartnameler, Ankara MKE Hurda ĠĢletmesi Pazarlama ve SatıĢ Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/ĠZMĠR ve Seymen/ĠZMĠT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLĠFLER EN GEÇ YUKARIDA BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA ĠġLETMESĠ PAZARLAMA ve SATIġ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERĠLMĠġ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununda belirtilen kapsam ve Ģekle 

uygun olacaktır. 

ĠĢletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniĢ bilgi için aĢağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07/175-174 

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

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 3530/1-1 
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KÜTAHYA SAĞLIK YERLEġKESĠ YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE HĠZMETLERĠNĠN  

TEMĠN EDĠLMESĠ ĠġĠNE ĠLĠġKĠN ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME  

DANIġMANLIK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Sağlık Bakanlığından: 

Kütahya Sağlık YerleĢkesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi ĠĢine 

ĠliĢkin Ġzleme ve Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi 6428 Sayılı ―Kamu Özel ĠĢ Birliği 

Modeli Ġle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Ġle Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ kapsamında açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adı ve Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat:6 Kızılay - 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 6549 - 0 312 585 64 94 

c) Elektronik Posta Adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu danıĢmanlık hizmet iĢinin 

a) Niteliği, türü ve tutarı : Kütahya Sağlık YerleĢkesi Yapım ĠĢleri Ġle Ürün ve 

Hizmetlerin Temin Edilmesi ĠĢine ĠliĢkin Ġzleme ve 

Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı 

kapsamında teknik Ģartnamede belirtilen hizmetlerin; 

konusunda deneyimli bir firmadan alınması olup, ĠĢin 

teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleĢme ekinde 

yer alan ve ihale dokümanını oluĢturan belgelerde 

düzenlenmiĢtir. 

b) Yapılacağı yer : Teknik MüĢavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan 

tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya 

Ankara‘da bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, 

yapım denetimini Yüklenici‘nin Proje‘ye ait 

Ģantiyesinde ve DanıĢman tarafından kurulacak olan 

Ģantiye kontrollük ofisinde sürdürecektir (telefon, fax, 

elektrik, su, gaz giderleri ve diğer tüm giderler, tefriĢ, 

büro makinaları, kırtasiye vb. DanıĢman tarafından 

karĢılanacaktır). 

c) ĠĢin baĢlama ve bitirme tarihi : ĠĢler‘in süresi; 4,5 (dörtbuçuk) yıl olup DanıĢman‘a 

yer teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde 

baĢlayan, 6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve 

uygulama projelerinin bir kısmı aĢaması için, 

Yüklenici tarafından inĢaat ruhsatının alınmasından 

sonra Proje‘ye ait yer teslim tarihinden itibaren 2 (iki) 

yılı inĢaat (yapı denetimi) aĢaması ile kabul aĢaması 

(bu aĢamada uygulama projelerinin geri kalan kısmı da 

birlikte yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı iĢletmeye 

geçiĢi müteakip Nihai Tamamlama Belgesi‘nin 

imzalanmasına kadar geçecek olan süredir. 
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3 - Ġhalenin 

a) Usulü : 6428 sayılı Kanunun 3‘üncü maddesinin altıncı 

bendine ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢbirliği 

Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet 

Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16‘ncı 

maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale 

usulü. 

b) Yapılacağı yer : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Ziya Gökalp 

Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara 

c) Tarihi ve saati : 25.05.2017 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler. 

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

Odası Belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru 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. 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. 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 sirkülerinin. 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve 

eki fiyat teklif formları. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen bilgi formları. 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya 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 standart forma uygun 

belge. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler. 

Ġsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 4.000.000,00 TL‘den az olamaz. 

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler. 

Ġsteklilerin veya ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birinin sağlam 

bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müĢavir 

tarafından onaylanmıĢ malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur. 

Ġsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beĢ yıllık ortalama cirolarının 

5.000.000,00 - TL‘ den daha düĢük olmaması gerekmektedir. 

Ġstekliler, son beĢ yıllık döneme iliĢkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli 

mali müĢavirlerce onaylanmıĢ malî tabloları sunması gerekmektedir. Söz konusu mali tablolar 

bilanço esasına tabi teĢebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek 

kazanç defterinden oluĢmalıdır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler. 

Ġsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri 

tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 150.000.000,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez 

Bankası kurundan dönüĢüm yapılarak hesaplanan tutara eĢdeğer yapımla ilgili benzer bir iĢin; 

DanıĢmanlık hizmetini en az % 80‘i oranında gerçekleĢtirmek koĢuluyla, ihale konusu bir 

iĢi veya benzer bir iĢi gerçekleĢtirmeleri asgari Ģart olarak istenmektedir. 

Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ iĢ deneyimleri dikkate 

alınır. Birden fazla iĢ deneyimi, bunlar benzer iĢlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez. 

4.3.2. Personel Durumu KoĢulu. 

4.3.2.1. Yatırım Dönemi Teknik Personel Durumu 

4.3.2.1.1. Kilit personel 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen Kilit Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.2.1.2. Taahhüt Teknik Personel. 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen Taahhüt Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.2.2. ĠĢletme Döneminde Teknik Personel Durumu 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen ĠĢletme Dönemi Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı 
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Ġstekliler, ihale konusu iĢ için önerdikleri çalıĢma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje 

yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.4. Organizasyon Planı ve ĠĢ Programı 

Ġsteklilerin, iĢin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri ―Organizasyon Planı‘‘ ve 

Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalıĢma planlarını gösterir ―ĠĢ Programı‘‘ nı teknik 

teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu 

Ġstekliler, ihale konusu iĢ için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2. 

maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Bu ihalede iĢ deneyiminde kullanılacak benzer iĢ; Kamu Özel ĠĢbirliği 

[PublicPrivatePartnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), PrivatelyFinancedProjects 

(PFP), vb.] Modeli ile yapılmıĢ Sağlık Tesisi yapım iĢinin kontrolörlük ve/veya denetim 

danıĢmanlığını yapmıĢ olmak benzer iĢ olarak değerlendirilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dıĢındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

6 - Ġhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin 

değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve iĢin adı belirtilerek Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 2009 

4520 0044 0000 15 hesap numarasına 5.000,00.- TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinden ihale 

dokümanı temin edilebilir. 

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

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢ Birliği Daire BaĢkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat :6 Kızılay - 

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

gönderilebilir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11 - Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi 

değildir. 3506/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3541/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Merkezefendi Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Merkezefendi/DENĠZLĠ 

Adresi 

15 Mayıs Mahallesi Mustafa 

Kemal Bulvarı Merkezefendi 

Kaymakamlığı Hükümet Konağı 

zemin kat Merkezefendi/DENĠZLĠ 

Tel-Faks 0(258) 263 70 63 - 0(258) 263 70 66 

Posta Kodu 20010 E-Mail mevzuat20@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Eda KĠRĠġOĞLU  

Adresi 

Gerzele Mahallesi 514 Sokak Sıla 

Sitesi 2. Blok No: 2B/8 

Merkezefendi/DENĠZLĠ 

 

T.C. Kimlik No 53611145882  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
53611145882  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yok  

Ticaret/Esnaf Sicil No Yok  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan Ģartlara haiz aylık yönünden ―4857 

sayılı ĠĢ Kanunu‖ hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. BaĢvuruda Gerekli 

Belgeler; 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun‘un 26. maddesinde belirtilen Ģekilde yayınlardan birini 

baĢlıca araĢtırma eseri olarak ve baĢvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiĢ 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiĢ, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik baĢvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari baĢvuru koĢullarını sağlamıĢ olmak koĢulu ile baĢvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiĢ, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun‘un 23. maddesindeki Ģartları sağlamaları 

gerekmekte olup, baĢvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 

veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiĢ, yayın listesi ve yayınlardan oluĢan dosyayı 4 (dört) 

takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit 

edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dıĢından almıĢ olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmıĢ olması gerekmektedir. BaĢvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne Ģahsen veya posta ile yapılacaktır. 

Ġlgililere duyurulur. 

 

Fakülte-Bölüm 

Kadro Unvanı-Adedi 

Aranan Nitelik Prof. Doç. Yrd. Doç. 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

HemĢirelik  
  

2 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve 

Uzmanlığını Üroloji alanında yapmıĢ 

olmak, 

Odyoloji 2   

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve 

Uzmanlığını Kulak burun boğaz alanında 

yapmıĢ olmak 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon   
3 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve 

Uzmanlığını NöroĢirüji alanında yapmıĢ 

olmak 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Anestezi   2 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve 

Uzmanlığını Anestezi ve Rehabilitasyon 

alanında yapmıĢ olmak 

Ġlk ve Acil 

Yardım 
  2 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve 

Uzmanlığını Genel Cerrahi alanında 

yapmıĢ olmak 

 

BaĢvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. 

Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.10.2016/156 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.10.2016/5403 ANTALYA 

Burdur Ġli, YeĢilova Ġlçesi, Akçaköy Köyü, Höyük Tepe Mevkiinde bulunan Höyük Tepe 

Höyüğün kararımız eki 1 / 2000 ölçekli kadastral paftada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.10.2016/156 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.10.2016/5412 ANTALYA 

Antalya Ġli, KaĢ Ġlçesi, Ġslamlar Mahallesinde yapılacak olan sulama tesisi güzergahında 

tespiti yapılan antik kaya mezarı ve çiftlik yerleĢiminin kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.10.2016/156 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.10.2016/5402 ANTALYA 

Burdur Ġli, Merkez Ġlçe, KayıĢ Köyü, Yukarıharman Mevkii sınırlarında yer alan 

Tümülüsün kararımız eki 1/1000 ölçekli paftada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 3362/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 19 Nisan 2017 – Sayı : 30043 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.10.2016/156 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.10.2016/5418 ANTALYA 

Antalya Ġli, Konyaaltı Ġlçesi, Hisarçandır Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Hazineye 

ait 313 ada 1, 5, 6 parsellerin bir kısmında çalılık ve yamaçlık alanda yer alan antik döneme ait 

kilise yapısı kalıntısı ile teras duvarları kalıntıları ve yüzeyde seramik parçalarının görüldüğü 

antik yerleĢim alanının kararımız eki 1/ 2000 ölçekli kadastral paftada sınırlarının gösterildiği 

Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 21.11.2016/160 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 21.11.2016/5555 ANTALYA 

Burdur Ġli, Kemer Ġlçesi, Akçaören Köyü, Ovabağları Mevkii 110 ada, 19 parselde 

tespit edilen kültür varlıklarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği 

Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.11.2016/158 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 07.11.2016/5470 ANTALYA 

Burdur Ġli, Bucak Ġlçesi, Barbaros Mahallesi, Ġncirönü Mevkiinde, Antalya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 08.12.1997 tarih ve 3567 sayılı kararı ile belirlenen 

Ġncirdere Höyüğü sit alanı sınırlarının, alanda tespit edilen buluntular doğrultusunda I. ve III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak kararımız eki 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği 

Ģekilde yeniden düzenlenmesinin uygun bulunduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2016/157 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2016/5457 ALANYA 

Antalya Ġli, GazipaĢa Ġlçesi, Beyrebucak Mahallesi, Asar tepe üzerinde tespit edilen kültür 

varlıklarının kararımız eki haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.11.2016/158 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 07.11.2016/5476 ANTALYA 

Antalya Ġli, Elmalı Ġlçesi, Bayındır Mahallesi, Çöplü Mevkiinde, antik döneme ait 

büyüklü, küçüklü Tümülüslerin, teras duvarları kalıntıları, yapı kalıntıları ve yüzeyde çok az 

seramik parçalarının görüldüğü antik yerleĢim alanlarının kararımız eki 1/ 10000 ölçekli paftada 

sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanları olarak tescil edilmesine karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.11.2016/158 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 07.11.2016/5485 ANTALYA 

Antalya Ġli, Serik Ġlçesi, Yumaklar Mahallesi sınırlarında, Kelemine Tepesi‘nin üstünde 

ve kuzeyinde tespiti yapılan antik yapı kalıntıları ile alanın kuzeyinde bulunan, antik dönemde de 

kullanılmıĢ tarım teraslarının I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,  sit 

sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.11.2016/158 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 07.11.2016/5474 ANTALYA 

Antalya Ġli, Korkuteli Ġlçesi, BaĢpınar Mahallesi Gölçük Mevkiinde, bölgeye hakim bir 

tepe üzerinde yer alan antik döneme ait 6 adet Tümülüs ile yüzeyde seramik parçalarının 

görüldüğü alanın kararımız eki 1/ 2500 ölçekli kadastral paftada sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.11.2016/158 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 07.11.2016/5475 ANTALYA 

Antalya Ġli, Korkuteli Ġlçesi, YeĢilyayla Mahallesi, Gilevendi su kaynağının bulunduğu 

mevkide tespiti yapılan sunak, sütun, tümülüs vb. kalıntıların söz konusu kalıntıları içeren sahanın 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli 

haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.11.2016/158 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 07.11.2016/5494 ANTALYA 

Antalya Ġli, Finike Ġlçesi, Yuvalılar/Saklısu Mahallesi, Koruca Tepede tespit edilen kültür 

varlıklarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.12.2016/163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 13.12.2016/5647 ANTALYA 

Antalya Ġli, KaĢ Ġlçesi, YeĢilköy Mahallesi Kızılseki Sırtı mevkiinde yer alan antik 

yerleĢim alanının kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.12.2016/162 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 12.12.2016/5608 ISPARTA 

Burdur Ġli, Bucak Ġlçesi, Ġncirdere Köyü, Güğüp Mevkiinde, yeniden düzenlenen 

kararımız eki 1/5.000 ölçekli sit paftasının uygun bulunduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.12.2016/162 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 12.12.2016/5617 ISPARTA 

Isparta Ġli, Gelendost Ġlçesi, Yenice Köyü sınırlarında tespit edilen Kel Tepe 

Mevkiindeki Antik yerleĢim alanının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada sınırlarının 

gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.12.2016/162 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 12.12.2016/5616 ISPARTA 

Isparta Ġli, Eğirdir Ġlçesi, Sarıidris Beldesi sınırlarında yer alan Antalya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.02.1997 gün ve 3290 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 18.07.2014 tarih ve 2919 sayılı kararı ile de sit sınırları 

sayısallaĢtırılarak güncellenen Mallos Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının aynı 

kararla ―anıt eser‖ olarak tescilli tapınak yapısını da içine alacak Ģekilde geniĢletilerek kararımız 

eki 1/25.000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde yeniden düzenlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.12.2016/163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 13.12.2016/5629 ANTALYA 

Antalya Ġli, Elmalı Ġlçe, Macun Mahallesi, Karapınar Mevkii sınırlarında yer alan maliye 

adına kayıtlı 173 ada 88 parselde tespit edilen kalıntılarının bulunduğu alanının kararımız eki 

1/2.000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.12.2016/163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 13.12.2016/5655 ANTALYA 

Antalya Ġli, DöĢemealtı Ġlçesi, AhırtaĢ, EkĢili ve Killik Mahallelerinde, Asar Dağı 

Mevkii‘nde tespit edilen kalıntıların kararımız eki 1/25.000 ölçekli ve koordinatlı haritada 

sınırlarının gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının geniĢletilerek yeniden 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 13.12.2016/163 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 13.12.2016/5650 ANTALYA 

Antalya Ġli, Finike Ġlçesi, Ġncirağacı Mahallesi, Zengeler Mevkiinde tespit edilen 

mezarların Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.04.2011 tarih ve 5040 

sayılı kararı ile sınırları güncellenen Limyra Antik Kenti sit alanı içerisindeki mezarlar ile bir 

bütünlük oluĢturduğu anlaĢıldığından I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının kararımız eki 

1/10.000 ölçekli ve koordinatlı haritada gösterildiği Ģekilde geniĢletilerek yeniden belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 12.12.2016/162 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 12.12.2016/5607 ISPARTA 

Burdur Ġli, Bucak Ġlçesi, TaĢlıyayla Köyü, Keçipiren Tepesi Eğribel Mevkii‘nde,  tespiti 

yapılan antik yapı kalıntısı ve seramiklerin bulunduğu alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle 

belirlenmesine karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Orhan UZUN’un Atanması Hakkında

Karar (No: 2017/27)
— Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Selçuk COŞKUN’un Yeniden

Atanması Hakkında Karar (No: 2017/28)
— Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin BAĞ’ın Atanması

Hakkında Karar (No: 2017/29)

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI
— Elazığ İli Baskil İlçesi Sultanuşağı Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesine Bağlanması

Hakkında Karar
— Samsun İli Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kışladeresi ile Yayla Mahallesi

Kırancak Yerleşim Yerlerinin Aynı İlin Tekkeköy İlçesi Gökçedere Mahallesine
Bağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE
— Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER
— Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması

Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-
01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/03/2017 Tarihli ve 2017/10 Sayılı Kararı

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/04/2017 Tarihli ve 7303 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin  23/3/2017 Tarihli ve 2014/15837 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 18/04/2017 tarihli ve 30042 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Olağanüstü Halin
Uzatılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


	20170419 ÇARŞAMBA
	UÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
	/
	UMilli Eğitim Bakanlığından:
	İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
	USağlık Bakanlığından:


