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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             25 Mart 2013
       69471265-305-2879

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
           İLGİ: a) 22/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2848 sayılı yazımız.
           b) 22/3/2013 tarihli ve 68244839-140.03-88-235 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere; 25 Mart 2013 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan
Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ, program değişikliği nedeniyle Suudi
Arabistan’a gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla
arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   25 Mart 2013
       68244839-140.04-2-236

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ: a) 22/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2848 sayılı yazınız.
           b) 22/3/2013 tarihli ve 68244839-140.03-88-235 sayılı yazımız.
           c) 25/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2879 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Mart 2013 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan
Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın program değişikliği nedeniyle Suudi
Arabistan’a gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması
uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

26 Mart 2013
SALI

Sayı : 28599



                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             25 Mart 2013
       69471265-305-2877

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            24. Arap Ligi Zirvesi ve Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü
Toplantısı’na katılmak üzere; 26 Mart 2013 tarihinden itibaren Katar ve Gürcistan
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar
Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasvip-
lerine saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   25 Mart 2013
      68244839-140.03-90-238

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 25/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2877 sayılı yazınız.
            24. Arap Ligi Zirvesi ve Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü
Toplantısı’na katılmak üzere, 26 Mart 2013 tarihinden itibaren Katar ve Gürcistan
Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar
Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             25 Mart 2013
       69471265-305-2878

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            “Türkiye Altyapı Konferansı”na katılmak üzere; 26 Mart 2013 tarihinde İngiltere’ye
gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   25 Mart 2013
      68244839-140.03-89-237

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 25/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2878 sayılı yazınız.
            “Türkiye Altyapı Konferansı”na katılmak üzere, 26 Mart 2013 tarihinde İngiltere’ye
gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

İçişleri Bakanlığından:
Siirt İli Baykan İlçesi Ziyaret Beldesinin isminin “Veyselkarani” olarak değiştirilmesi,

5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

—— • ——
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Nisan, Ağustos, Aralık 2010; Nisan, Ağustos,

Aralık 2011; Nisan, Ağustos 2012 dönemleri sonuna kadar sürelerini bitirerek esas ve ek def-
terlerinde terfi incelemesine tâbi olan ve defterdeki yükselme çeşidi ile sırasına ilişkin kararlara
karşı yeniden inceleme ve itiraz üzerine 31/12/2012 tarihine kadar defterlerinde değişiklik ya-
pılmasına karar verilen adlî yargı hâkimleri, Cumhuriyet başsavcıları ve savcıları ile idarî yargı
hâkimlerine ait sıra defterleri 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 29 uncu maddesi
gereğince aşağıda gösterilmiştir.
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—— • ——
YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/5/2008 tarihli ve 26869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Mes-

lek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yü-

rürlükten kaldırılmış, (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belir-

tilen şartları taşımak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/5/2008 26869

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/7/2009 27305

2- 28/9/2010 27713

3- 26/11/2011 28124

4- 3/4/2012 28253

5- 9/11/2012 28462

26 Mart 2013 – Sayı : 28599                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11



İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Mes-
lek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürür-
lükten kaldırılmış, (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“g) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belir-
tilen şartları taşımak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE
YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve

verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan
sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirmelerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşki-

latlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsar.
Ancak, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarından taşra teşkilatlarına, taşra teş-
kilatlarından merkez teşkilatlarına yapılacak atamalar ve görevlendirmeler ile eğitim ve araş-
tırma hastanelerinde görev yapan eğitim görevlisi, başasistan ve asistanları kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1 inci maddesi
ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

17/5/2008 26879

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 23/6/2010 27620
2- 20/5/2011 27939
3- 3/4/2012 28253
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c) Bağlı kuruluş: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kuru-
munu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-
dürlüğünü,

ç) Birlik: Kamu Hastaneleri Birliklerini,
d) Doluluk oranı: Bakanlıkça iller itibariyle planlanan PDC’ye göre her unvan ve branş

için belirlenen personel sayılarının, illerde o unvan ve branşta çalışan personel sayısına oranını,
e) Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönet-
meliği,

f) Hizmet grubu: Personel dağılım cetveli doluluk oranına göre belirlenen il gruplarını,
g) Hizmet puanı: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan Ba-

kanlık ve bağlı kuruluşu personeli için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan
puanı,

ğ) Hizmet bölgesi: Genel Yönetmeliğin Ek-1 sayılı cetvelinde belirtilen illerin yer aldığı
bölgeleri,

h) İl Müdürlüğü: İl Sağlık Müdürlüğünü,
ı) Kanun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,
i) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,
j) Personel: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı
çalışanlarını,

k) Personel Dağılım Cetveli (PDC): Ek-2’de belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim
bazında, yılda en az bir defa yenilenen, unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken personel
sayısını gösteren cetveli,

l) Standart: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca standart kadro mevzuatlarında belirlenen
standartları,

m) Stratejik personel: Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uz-
man olmuş personel ile tabip ve diş tabibi unvanındaki personeli,

ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik tüm atama ve yer değiştirmelerde;
a) Kadro imkânları göz önünde bulundurulması,
b) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve ya-

kınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,
c) Personelin hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak,

adil ve dengeli dağılımın sağlanması,
ç) Personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması,
d) PDC’de belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ih-

tiyacının karşılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan
standartlara bu süre içerisinde atama yapılması,

e) Atamalarda hizmet birimlerinin ihtiyacına göre sertifika, diploma gibi özel nitelikler
aranılarak, nitelikli personel eliyle hizmet sunumunun sağlanması,

f) Personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem ya-
pılması

ilkelerini esas alır.
Hizmet bölgeleri
MADDE 6 – (1) İller 6 hizmet bölgesine ayrılır. Genel Yönetmelikle hizmet bölgele-

rinde yapılacak değişiklikler bu Yönetmeliğe aynen yansıtılır.
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Hizmet grupları
MADDE 7 – (1) PDC doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en

düşüğe doğru A, B, C ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20
il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve diğer iller ise D hizmet grubu olarak belirlenir. İllerin do-
luluk oranlarının eşit olması hâlinde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan Sosyo-Ekonomik Ge-
lişmişlik Sıralaması Endeksinde üst sıralarda yer alan il, doluluk oranı daha yüksek olan il ola-
rak kabul edilir. Ancak istihdam edilen personel sayısı 200’den az olan veya ülke genelinde
tüm illerde PDC veya standart öngörülmeyen unvan ve branşlar için İstihdam Planlama Ko-
misyonunca iki ayda bir Ek 2’deki cetvelin 9 uncu ilkesi doğrultusunda hizmet grupları belir-
lenerek ilan edilir.

(2) PDC çalışmaları sonucu unvan ve branşlara göre personelin illere dağılım sayısını
gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi da-
ğılım cetveli Bakanlık ve bağlı kuruluşların internet sitelerinde duyurulur. Unvan ve branşlara
göre il dağılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde istihdam edilen personel sayısının karşı-
laştırılması sonucu bulunan doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları
ise her iki ayda bir yenilenerek Bakanlık ve bağlı kuruluşların internet sitelerinde duyurulur
ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde iki yıl süreyle muhafaza edilir. Hazırlanan cetveller
personel planlama çalışması niteliğinde olup müteakip dönemlerde atamaya açılacak yerler,
aktif çalışan personel doluluk oranları en düşük illerden ve birimlerden başlamak üzere belir-
lenir. Aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle üç aydan
fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmaz.

Hizmet puanı
MADDE 8 – (1) Personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılmak üzere,

bu Yönetmelik kapsamındaki personel için her atama döneminden önce atamaya esas olmak
üzere çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. Açık bulunan
ve Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Hizmet pu-
anlarının eşitliği hâlinde ise meslekî kıdemi fazla olan personel atamaya hak kazanmış olur.

Hizmet puanının hesaplanması
MADDE 9 – (1) Hizmet puanının hesaplanmasında Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Sağlık hizmetleri
ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki bir unvanda veya 2547 sayılı Kanun kapsamındaki
kurumlarda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık eğitimi alanlar, 217
sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
me kapsamına giren bir kurum veya kuruluşun merkez veya taşra teşkilatında şube müdürü
veya daha üst bir görev ile bunların yardımcısı unvanları ile tabip ve uzman tabiplerden başka
bir kadroda fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilmiş olur.
Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına
Katkısı Cetveli’nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurul-
ması hâlinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, daha önce bağlı bulunulan il ve ilçenin puanları
uygulanmaya devam edilir.

(2) Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen
çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.

(3) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hiz-
met puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı
olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.
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(4) Genel hayatı etkileyen; savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana
geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten iti-
baren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet
puanı % 100 fazlasıyla verilebilir.

(5) Savaş, deprem, sel ve yangın gibi genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt
içi ve yurt dışında görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir.
Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hiz-
met puanını alır.

(6) Geriye doğru hesaplamalarda, Bakanlığımızın hizmet puanı esaslı atama ve yer de-
ğiştirme işlemlerine geçildiği 8/6/2004 tarihindeki görev yapılan yerin idari statüsü esas alınır.
Bu tarihten sonra meydana gelen değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle hüküm ifade eder.

Hizmet puanı verilmeyecek haller
MADDE 10 – (1) Aşağıdaki hâllerde personele hizmet puanı verilmez:
a) Kanunun 77 nci maddesi kapsamında, aile hekimliğinde ve birliklerde sözleşmeli

geçirilen süreler ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen
süreler,

b) Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya yargılama sonucunda beraatına karar
verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile
ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile gö-
revden uzaklaştırılanların görevleri başında geçirmedikleri süreler.

Geçici görevlendirme
MADDE 11 – (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlar önceden duyurmak suretiyle talepte bu-

lunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç hâlinde re’sen de görevlendire-
bilir. Re’sen görevlendirilen personel için süre bir mali yılda iki ayı geçemez.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatları, kendi birimleri içinde ihtiyaç hâlinde
görevlendirme yapabilir. Bu şekilde görevlendirilme bir mali yılda her seferinde üç ayı ve top-
lamda altı ayı geçemez.

(3) Personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle
personele ihtiyaç duyulması hâlinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca; A hizmet grubuna dâhil
illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin A, B, C ve D hizmet grubu illerine, B hizmet grubuna
dâhil illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin B, C ve D hizmet grubu illerine, il içinde personel
doluluk oranı yüksek olan birimlerden düşük olan birimlere geçici görevlendirme yapılabilir.
Ancak 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin A ve B hizmet grubu illerinde görev yapan personel
sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendiri-
lebilir.

(4) 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanu-
nuna göre askerlik yükümlülüğünü yedek subay olarak yerine getirenlerin eşleri, talepleri hâ-
linde yükümlülük süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve
hizmet grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.

(5) Turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen büyük
organizasyonlar, kitlesel nüfus hareketleri nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren
yerlere PDC’ye ve hizmet grubuna bakılmaksızın geçici görevlendirme yapılabilir.

(6) Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir
ile görevlendirilenlerin ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci
maddesine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görevlendirilenlerin eşleri, talepleri hâlinde
görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hiz-
met grubuna bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir.
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(7) Genel hayatı etkileyen savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana
geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personel; en az sekiz haftalık gebe, kendisinin veya
birinci dereceden bir yakınının engelli olduğunu veya vefat ettiğini veya çocuğunun beş ya-
şından küçük olduğunu ya da ilköğretimde eğitim gördüğünü belgelendirmesi kaydıyla bu afet-
le ilgili bir defaya mahsus olmak üzere afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde başvurması
hâlinde talepte bulunduğu ile altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir.

(8) Boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış personel, şiddete
maruz kalıp da bu durumu adlî veya mülkî idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendir-
meleri hâlinde, dava süresince D veya C hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir.
Bu hüküm doğrultusunda görevlendirilen personel, görevlendirildiği tarihten itibaren altı ayda
bir, boşanma davasının görülmekte olduğu mahkemeden davanın safahatini gösterir belgeyi
alarak çalıştığı kuruma sunmakla yükümlüdür.

(9) Birlikler bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri hâlinde sözleş-
me süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere hizmet bölgesi ve hizmet grubuna
bakılmaksızın geçici olarak görevlendirilebilir. Ancak stratejik personelin bu fıkraya istinaden
görevlendirilebilmesi, eşinin birlikler bünyesinde genel sekreter, başkan, stratejik personel kap-
samında olup hastane yöneticisi veya başhekim olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır.

(10) Geçici görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca
belirlenir.

Atamalarda müracaat
MADDE 12 – (1) Toplu atamalara ilişkin müracaatlar ilgili ilan metninde belirtilen

usul ve esaslara göre yapılır. İlan yoluyla yapılmayan diğer başvurular ise personelin kadrosu-
nun bulunduğu teşkilata göre il müdürlüğü, müdürlük veya birlik vasıtasıyla yapılır.

Gerçek dışı beyan
MADDE 13 – (1) Bir mazerete dayanarak ataması yapılanların mazeret belgelerinin

veya hizmet puanı hesaplananların hesaplamaya esas beyan ve belgelerinin gerçek dışı olduğu
tespit edildiği takdirde, personelin atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır.
Bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.

İlk atama
MADDE 14 – (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık

hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk atamadır. İlk atamada uzman tabip,
uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kur’ayla,
diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. İlk atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık veya
bağlı kuruluşları ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder.
İlk atamada; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller, D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin
sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması endeksine göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer
alan ilçeler, ihtiyaç hâlinde ise diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.

Yeniden atama
MADDE 15 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık

hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış
olanlar Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının aynı hizmet sınıfı kadrolarında yeniden göreve başla-
tılabilirler. Bakanlık ve bağlı kuruluşları, kadro durumunun müsait olması hâlinde yeniden ata-
ma suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine
göre kura ile yapılır.

(2) Uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacıların ye-
niden atamaları ilgili mevzuatı gereği ilk atama usul ve esaslarına göre, belirlenecek dönem-
lerde kur’a ile yapılır.
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Yer değiştirme suretiyle atanma ve dönemleri
MADDE 16 – (1) Stratejik personelin il içi atanması da dâhil olmak üzere personelin

iller arası atamaları Ocak ayı ile Haziran-Eylül döneminde yapılır. Bakanlık ve bağlı kuruluşları
açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen
personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık ve bağlı kuruluşları tercih sırasına bak-
maksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde
tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise meslekî kıdemi
fazla olan personel öncelikli olarak atanır. Yer değiştirme suretiyle atama talebinde bulunan
personelin görev yaptığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık veya bağlı kuruluşları sı-
nırlama getirebilir. Stratejik personel dışında kalan personelin il içi atamaları ile ilgili esas ve
usuller Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca belirlenir.

(2) Kadroları Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında olup tıpta ve diş hekimliğinde uzman-
lık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uz-
manlık eğitimi yapan personel, talebi hâlinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda
yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının uygun gö-
receği birime, atama dönemine ve kur’aya tabi olmaksızın, PDC’de boş yer bulunmaması hâ-
linde standart dikkate alınarak naklen atanır.

(3) Birliklerce, birlik içerisinde döneme bağlı kalmaksızın standart ve PDC dikkate alı-
narak yer değişikliği yapılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
tarafından belirlenir.

(4) Aile hekimi olarak sözleşme imzalayan personelin, Aile Hekimliği Uygulama Yö-
netmeliği kapsamında sözleşmeli olarak görev yaptığı il dışında başka bir ilde ilan edilmiş
münhal aile hekimliği pozisyonlarına yerleşmeleri durumunda, personelin kadrosu bağlı bu-
lunduğu Kurum tarafından aile hekimi olarak yerleştiği ve yeni sözleşme imzaladığı ilde mün-
hal kadronun mevcut olduğu birime atama dönemine ve kur’aya tabi olmaksızın, PDC’de boş
yer bulunmaması halinde standart dikkate alınarak naklen atanır. Aile hekiminin yeni yerleştiği
aile hekimliği pozisyonda fiilen bir sözleşme dönemi görev yapmadan sözleşmesinin sona er-
mesi durumunda, eski görev yerine, eski görev yerinde PDC’ye göre boş yer bulunmaması ha-
linde eski görev yeri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre naklen ataması yapılır.

Kurumlar arası naklen atama
MADDE 17 – (1) Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve ku-

ruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun kad-
rolara naklen atanabilirler. Kurumlar arası atama kura ile yapılır. Müracaatları kabul edilenlerin
atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kura ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda
ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir.

(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatları arasındaki yer değişiklikleri, 16 ncı
maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılabilir. Talepleri 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeler
kapsamında uygun görülenlerin ise münhal kadro bulunmaması durumunda, Bakanlık ve bağlı
kuruluşlarının teşkilatları arasında Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen atamaları
yapılabilir.

(3) Stratejik personel dönem ve kura şartına bağlı olmaksızın naklen atanabilir.
(4) Başka kurum ve kuruluşlarda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi olarak çalışmakta
olup eşleri Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında;

a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) veya (B) bendlerine göre sağlık
hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil bir unvanda,

b) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Söz-
leşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi olarak,
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c) Kamu hastane birliklerinde; genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim olarak,
çalışanlar, standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan Bakanlık

veya bağlı kuruluşlarına naklen atanabilir.
(5) Bakanlık ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan

sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki memurlardan, eşleri zorunlu yer de-
ğiştirmeye tâbi olarak görev yapanlar, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadrolarına, standardın
uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan atanabilir.

(6) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde aile hekimi ya da aile sağlığı ele-
manı olanların bu görevlerinden ayrılarak tekrar eski görevlerine atanmalarında kura şartı aran-
maz.

(7) Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına
devredilen sağlık birimlerinde çalışan personel dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen
atanabilir.

(8) Er veya erbaş iken terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak
derecede mâlûl olan ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olanlar ile bu durumdaki kamu
görevlilerinin; sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında devlet memuru olarak
görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının
kadrolarına naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmaz.

(9) Eşleri Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında stratejik personel olarak görev yapanlardan,
teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi
nedenlerle kurumlarınca ataması yapılamayanların, Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına naklen
atamalarında dönem ve kura şartı aranmaz.

(10) Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi
mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi
yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan diş tabibi, tabip veya uzman tabip olarak atanmak
isteyenler talepleri ve kurumlarının muvafakatı hâlinde D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine
göre atanırlar. Devlet hizmeti yükümlüsü olanlar; eski görev yerine, eski görev yerinde boş yer
bulunmaması hâlinde eski görev ilinde münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise
tercihleri alınarak ilk devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.

(11) Bakanlık veya bağlı kuruluşları bünyesinde yeni bir sağlık biriminin açılması se-
bebiyle aynı yerdeki farklı statüde hizmet veren sağlık biriminin kapanması veya statüsünün
değişmesi durumunda, kapanan veya statüsü değişen sağlık biriminde görev yapan personel
standardın uygun olması hâlinde Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına kura ve dönem şartı aran-
madan naklen atanabilir.

Bir mazerete dayanan atamalar
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi

hâlinde personel farklı hizmet bölgelerine naklen atanabilir;
a) Sağlık durumu,
b) Eş durumu.
(2) Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.
(3) Müracaatlar, gerekli belgelerle birlikte personelin kadrosunun bulunduğu teşkilata

göre il müdürlüklerine, müdürlüklere veya birliklere yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlık
ve bağlı kuruluşlarınca il müdürlüğü, müdürlük veya birlik emrine yapılır. Münhal kadrosu
bulunmayan İl’e, birliğe ve sağlık birimine atama yapılamaz.

(4) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine
dair bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl mü-
dürlükleri, müdürlükler ve birlikler mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde
Bakanlığa veya bağlı kuruluşlarına intikal ettirir.
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(5) Mazereti sona eren personelin bulunduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve
D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır. Aksi hâlde eski görev yerine veya eski
görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Eski görev yeri bulun-
mayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Ay-
rıca, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan mazereti sona eren devlet hizmeti yüküm-
lüleri, tercihleri alınarak ilk devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

(6) 19 uncu ve 20 nci maddeler ve 21 inci maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları
gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, dördüncü ve beşinci fıkra ile
21 inci maddenin dokuzuncu ve onuncu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Sağlık mazereti nedeniyle atama
MADDE 19 – (1) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba

veya çocuklarından birinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev
yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araş-
tırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabile-
ceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği
bir ilin münhal kadrolarına öncelikli olarak atanırlar.

(2) Başvuru sahibi, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve tedavi imkânları ile sağ-
lığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, Bakanlık veya bağlı kuruluşlarınca oluşturulan ko-
misyonun sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine, personel ihtiyacı, kadro im-
kânları göz önüne alınarak Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından atanır. Eğer hastalığın
tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B
grubu iller, daha sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır.

(3) Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka
eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit
edilmiş olma şartını arayabilir.

Eş durumu nedeniyle atama
MADDE 20 – (1) Personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunabil-

mesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur statüsünde çalıştığını
belgelemesi gereklidir.

(2) Eşlerin ikisinin de Bakanlık veya bağlı kuruluş personeli olması hâlinde kıdeme ba-
kılarak D veya C hizmet gruplarından uygun bir ilde aile birliğinin sağlanması esastır.

(3) Eş durumu açısından kıdem sıralaması; Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez
teşkilatı kadroları, il müdürü ve müdür, baştabipler, eğitim görevlileri, başasistanlar, yan dal
uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık sağlık
lisansiyerleri ve diğer lisansiyerlerin atanabildiği kadro unvanları, 3 yıllık yükseköğrenim me-
zunlarının atanabildiği kadro unvanları, 2 yıllık ön lisans mezunlarının atanabildiği kadro un-
vanları; bunlarda eşitlik olması hâlinde fiili hizmet süresi fazla olan, 4 yıllık yükseköğrenim
mezunları, 3 yıllık yükseköğrenim mezunları, 2 yıllık yükseköğrenim mezunları ve lise me-
zunları, maaş derece-kademesi yüksek olan ve terfi tarihi kıdemli olan şeklindedir.

a) Uzman tabiplerin; uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında, uz-
man diş tabiplerinin; uzman tabip ve uzman diş tabibi olmayan eşinin atamasında, tabiplerin;
tabip, uzman diş tabibi ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu sebebiyle atamasında, diş
tabiplerinin; diş tabibi, tabip, uzman diş tabibi ve uzman tabip olmayan eşinin eş durumu se-
bebiyle atamasında hizmet grubu şartı aranmaz.

b) Tayin talebinde bulunan eşlerden;
1) Kıdemli personelin çalıştığı il kıdemsiz eş için D veya C hizmet grubu il ise, kıdemsiz

eş bu ile atanır. Aksi halde, kıdemli eş için kıdemsiz eşin çalıştığı il D veya C hizmet grubunda
ise kıdemli eş bu ile atanır.
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2) Yukarıdaki şartlara göre atama yapılamadığı durumlarda; aynı hizmet bölgesinde gö-
rev yapan eşlerden tayin talebinde bulunan eşin ataması yapılır. Farklı hizmet bölgelerinde gö-
rev yapan eşlerden ise kıdemsiz olanın kıdemli olana tabi olarak ataması yapılır. Tayin talebinde
bulunan kıdemli personelin, eşinin görev yaptığı yerin kendisine göre alt hizmet bölge ve gru-
bunda olması halinde ise kıdem şartı aranmaz.

3) Aynı unvanda olan eşlerden herhangi birinin, eş durumu nedeniyle atama talebinde
bulunduğu ilin kendisi için D veya C hizmet grubu il olması hâlinde kıdem şartı aranmaz.

c) Başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurum içi naklen atama döneminde veya
sınav sonucunda atanan kıdemli personelin kıdemsiz eşinin eş durumu tayininde D ve C hizmet
grubu şartı aranmaz.

ç) 19 uncu ve 24 üncü maddeler ile 21 inci madde kapsamında can güvenliği ya da öğ-
renim durumu nedeniyle atanan personelin eşinin, eş durumu tayininde kıdem şartı ile D ve C
hizmet grubu şartı aranmaz.

d) Eşi, Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık
mevzuatına göre asistan olanların eş durumu nedeniyle atanmalarında kıdem şartı ile bölge ve
hizmet grubu şartı aranmaz. Ancak, başvuru tarihi itibariyle eşlerinin kalan asistanlık süresinin
altı aydan fazla olması zorunludur.

(4) Eşlerden biri bir başka kurumda çalışıyor ise; varsa o kurumla yapılan protokol hü-
kümleri dönem beklenilmeden uygulanır. Ancak, başka kurumda çalışan eşin, Bakanlık veya
bağlı kuruluşunun personelinden Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde unvan, kadro ve
görev bakımından üst olması veya zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması hâlinde eş
durumu ataması değerlendirilerek yapılır. Teşkilatın bulunmaması veya bir başka yerde istih-
damı mümkün olmayan hallerde, ilgili Kurumla koordinasyon sağlanarak eş durumu atama ta-
lebi değerlendirilir. Bu hâllerde atama yapılamıyor ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
72 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Olağanüstü ve özel durumlarda yer değişikliği
MADDE 21 – (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hâl ilanı, salgın

hastalık ve doğal afetler gibi durumlarda, yer değişikliği işlemleri herhangi bir şarta bağlı kal-
maksızın yapılabilir.

(2) Bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksı-
zın;

a) Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yü-
kümlü olduğu yakınları, maddî ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka
bölgelere gitmek isteyenlerin atanma talepleri, durumlarını belgelendirmeleri ve görev yaptığı
yerin personel ihtiyacı hakkında gerekli tedbirlerin alınması hâlinde bu afetle ilgili bir defaya
mahsus olmak üzere afetin meydana geldiği tarihten itibaren altı ay içinde,

b) Eşi vefat eden personel eşinin vefatından sonraki bir yıl içinde,
c) Personelin herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla

yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adlî veya mülkî idare ma-
kamlarınca verilen belgeyle belgelendirmek suretiyle,

ç) Eşinden boşanan personel halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubundaki illerden
birine veya D ve C hizmet grubu illerinden birine ya da halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve
grubu esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasına göre boşanma tarihinden itibaren bir yıl
içerisinde,

d) Eşi zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan ve
eşinin son çalıştığı yerde veya bir başka ilde ikamet ettiğini belgelendiren personel, emekli
olan eşinin ikamet ettiği yere emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde,
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e) Er veya erbaş iken terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak
derecede mâlûl olan ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olanlar ile bu durumdaki kamu
görevlilerinden Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının personeli olarak görev yapan eş ve çocukları
ile anne, baba ve kardeşleri,

talepleri doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere standardın uygun olması hâlinde
atanabilirler.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri 20 nci madde kapsamında bu-
lunmayan personelin eşlerinin;

a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Kanunun 86 ncı mad-
desine göre açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu gö-
revlisi olduğunu ve teşkilatının bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün ol-
maması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,

b) Milletvekili, noter, belediye başkanı, muhtar veya birliklerde; genel sekreter, başkan,
stratejik personel kapsamında olup hastane yöneticisi veya başhekim olduğunu,

c) Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dı-
şında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması hâ-
linde müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim
ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdıklarını,

ç) Devlet tarafından işyeri sahiplerine prim ödeme kolaylığı ya da prim affı getirildiği
dönemlerde sigorta primi kesilen işyeri çalışanın bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu veya
Maliye Bakanlığı makamlarından alacağı belge ile,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında geçici işçi olarak çalıştığını ve müracaat tarihi itibari
ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini,

belgelendirmeleri hâlinde eşlerinin bulunduğu yerlere, bu Yönetmelikte belirtilen atama
ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde atanabilirler.

(4) Ancak, üçüncü fıkranın (c) bendine göre yapılacak yer değiştirmelerde; kısa çalışma
ödeneğinin ödendiğini veya işverenin zorunlu olarak yer değiştirdiğini belgelendirenler ile as-
kerlik nedeniyle işyeriyle ilişiği kesilenlerden askerlik dönüşü aynı yerde en geç iki ay içeri-
sinde tekrar göreve başlayanlar için, müracaat tarihi itibariyle üç yıllık prim ödeme şartı aran-
makla birlikte bulunduğu yerde iki yıllık kesintisiz prim ödeme şartı aranmaz. Doğum ve has-
talık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam üç ayı aşan her türlü
kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir. Sosyal Güvenlik Kurumu
kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen
süreleri üç yıllık süre kapsamında değerlendirilir.

(5) Eşleri 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan personelin eş du-
rumu atamaları yönergeyle düzenlenir.

(6) Eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan
üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre
bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görmekte olanların, eşlerinin bu-
lundukları yere atanma talepleri bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemle-
rine bağlı kalınmaksızın genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Ancak, eşi uzmanlık veya
yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için eşlerinin kalan eğitim
sürelerinin altı aydan fazla olması şarttır.

(7) Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü
belgelendirmesi hâlinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla,
öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.
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(8) Stratejik personel hariç, çocuğu görev yaptığı il dışında bir ortaöğretim kurumunu
merkezî sınavla kazanan personel, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı-
nın bulunmadığını belgelendirmesi hâlinde talebi doğrultusunda 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi ile
diğer hizmet bölgelerinin D ve C hizmet grubu illerine standardın ve PDC’nin uygun olması
şartıyla atanabilir.

(9) Üçüncü, altıncı ve yedinci fıkralar doğrultusunda atanan personel atanmasına esas
teşkil eden belgeleri il müdürlüklerine, müdürlüklere veya birliklere intikal ettirilmek üzere
her yıl Ocak ayında çalıştığı birime bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, müdürlükler ve
birlikler atama gerekçeleri sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlık veya
bağlı kuruluşlarına intikal ettirir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında veya özel kanunlarla
düzenlenmiş sandıklara tabi sigortalı olarak görev yapmakta iken işine son verilen eşin, sigor-
tasız geçirdiği süre üç ayı geçtiği takdirde mazereti sona ermiş sayılır.

(10) Bulunduğu ile atama gerekçesi sona eren personel, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde
veya D ve C hizmet grubunda çalışıyorsa talebi hâlinde yerinde bırakılır. Aksi hâlde Bakanlık
veya bağlı kuruluşlarınca; eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak 26 ncı mad-
denin birinci fıkrasındaki kurallarına göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise görev
yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasındaki kurallarına göre atanırlar. An-
cak, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan atama gerekçesi sona eren devlet hizmeti
yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.

(11) Stratejik personelin atama taleplerinde üçüncü fıkranın (a), (c), (ç) ve (d) bentleri
ile yedinci fıkrası uygulanmaz.

Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle atama
MADDE 22 – (1) Sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atamalar, Bakanlık

ve bağlı kuruluşlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hükümleri çerçe-
vesinde yapılır.

(2) Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan
herhangi bir sebeple ayrılacak olanlar daha önce görev yaptıkları Bakanlık ve bağlı kuruluşla-
rınca D ve C hizmet grubu illere tercihlerine göre atanırlar. Devlet hizmeti yükümlüsü olan
personel; eski görev yerine, eski görev yerinde boş yer bulunmaması hâlinde eski görev ilinde
münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti
yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.

(3) Eğitim görevlisi ve başasistanlık görevlerini en az iki yıl sürdürenlerden uzman
tabip olarak atanmak isteyenler PDC’nin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere
Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarından istedikleri yere her zaman atanabilirler.

İstihdam edilme gerekçeleri ortadan kalkan personelin ataması
MADDE 23 – (1) İlgili mevzuat gereği yapılan özel düzenlemeler ile aile hekimliği

uygulamaları hariç olmak üzere; görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, PDC’de deği-
şiklik olması, sağlık birimlerinin devri, nitelik değiştirmesi veya birleşmesi gibi nedenlerle o
unvandan personele ihtiyaç kalmaması hâllerinde, ilgili personel öncelikle il içinde ihtiyaç olan
birimlere atanır. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması hâlinde hizmet puanına
göre yerleştirilirler.

Hizmet gereği atamalar
MADDE 24 – (1) Haklarında adlî, idarî ve inzibatî bir soruşturma yapılmış ve bu so-

ruşturma sonucunda bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş personel, hizmet süresi-
nin tamamlanması şartı aranmadan, yer değişikliği dönemlerine bağlı kalınmaksızın D hizmet
grubu illere; il içinde yer değişikliği teklif edilen personel ise haklarındaki kararın mahiyetine
göre atanırlar.

(2) Bu madde gereği atananlar, ayrıldıkları il ve/veya birime iki yıl geçmeden naklen
atama talebinde bulunamazlar.
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Yönetici atamaları
MADDE 25 – (1) İl müdürlüğü ve müdürlük unvanlarına, bu Yönetmeliğin puan, PDC,

süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın atama veya görevlendirme yapı-
labilir.

(2) İl müdürlüğü ve müdürlük unvanlarına atandıktan veya görevlendirildikten sonra
başka yere atanma talebinde bulunanlardan; en az bir yıl süreyle bu görevleri yürütenler bir
defaya mahsus olmak üzere talepleri doğrultusunda durumlarına uygun bir kadroya atanabilir-
ler. Bir yıldan az bu görevleri yürütenler ise, önceki kadrolarının bulunduğu ildeki durumlarına
uygun bir kadroya atanırlar.

(3) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda görev yapmakta iken, 663 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname kapsamında; genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi ve başhekim
olarak sözleşme imzalayanlardan iki yıl süreyle bu görevleri yürütenler, bir defaya mahsus ol-
mak üzere talepleri doğrultusunda durumlarına uygun kadroya atanabilirler.

Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama
MADDE 26 – (1) İlgililerin talebi hâlinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden

B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı
hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgele-
rinin B, C ve D hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D
hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu
illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere PDC’nin uygun olması durumunda
her zaman atama yapılabilir.

(2) Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak şartıyla Ankara, İstanbul ve
İzmir illerinde görev yapan personelin naklen atanmak istedikleri yerin doluluk oranı bulun-
dukları yerden daha düşük olması kaydıyla A hizmet grubu illere atamaları PDC ve kadro du-
rumunun uygun olması hâllerinde her zaman yapılabilir.

(3) Personelin talebi hâlinde, il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden
belde ve köylere PDC ve kadronun uygun olması hâllerinde atama dönemine bağlı kalmaksızın
atama yapılabilir.

(4) Ancak tabip ve uzman tabipler; ilçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet böl-
gesinde bulunan il merkezlerine atanamaz.

(5) 20 nci madde ile 21 inci maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları kapsamında
atanan personel, talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere eski görev yerine veya eski
görev yeri esas alınarak, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre atanabilir.

Yeni açılan tesisler
MADDE 27 – (1) Hizmete yeni açılan tesisler için ihtiyaç duyulan personelin il içinden

karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu il-
lerde yeni açılan tesislere atama dönemine bağlı kalmaksızın il dışından atama yapılabilir. A
ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması
uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir.

(2) Bu madde hükümleri, yeni tesisin açıldığı tarihten itibaren 1 yıl uygulanabilir.
Resen atama
MADDE 28 – (1) PDC’de belirlenen sayıyı aşan personelden il merkezinde bulunan-

ların; öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere,
ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması
hâlinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen
ataması yapılır. Personelin unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması hâlinde 16 ncı mad-
dedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere ataması yapılabilir.
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(2) İhtiyaç hâlinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde
ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen atama yapı-
labilir.

(3) Eş veya sağlık mazereti ile atanıp mazeretleri devam eden personel hariç olmak
üzere; Devlet hizmeti yükümlüsü personelden bulunduğu birimde PDC’de belirlenen sayının
yüzde otuzunu aşanların, öncelikle aynı ilde ihtiyaç bulunan birimlere, mümkün olmaması ha-
linde ise aynı hizmet bölgesindeki ihtiyaç bulunan münhal yerlere ataması, hizmet süresi dik-
kate alınarak gönüllülük esasına göre yapılır. Talep olmaması halinde görev yaptığı yerde hiz-
met süresi en az olan personelden başlamak suretiyle atama yapılır. Hizmet sürelerinin eşitliği
hâlinde hizmet puanı düşük olan personel atanır. Hizmet puanlarının da eşit olması hâlinde ise
meslekî kıdemi az olan personel atanır.

Karşılıklı yer değiştirme
MADDE 29 – (1) Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan per-

sonel, görev yaptığı Bakanlık ve bağlı kuruluş teşkilatı içinde uygun görülmesi hâlinde karşılıklı
olarak yer değiştirebilir.

Müracaat sınırlamaları
MADDE 30 – (1) 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci,

24 üncü, 25 inci, 26 ncı, 27 nci ve 29 uncu maddelere göre atanan personel atandıkları tarihten
itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak atanma
talepleri 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 26 ncı maddeler kapsamında ise, fiilen iki yıl çalışmış olma
şartı aranmaz.

(2) 16 ncı, 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 26 ncı maddelere göre atanmış olup atama karar-
larını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl süre
ile atama talebinde bulunamazlar.

(3) Branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine 16 ncı, 17 nci, 26 ncı
ve 29 uncu maddelere göre atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin,
başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

(4) 19 uncu madde kapsamında atanan personel, 26 ncı ve 29 uncu maddelere göre, 20 nci
maddesi ile 21 inci maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları kapsamında atanan personel
ise 29 uncu maddeye göre atanma talebinde bulunamaz.

(5) 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeler kapsamındaki atanma talepleri hariç, aday me-
mur olan personel atanma talebinde bulunamaz.

İstihdam planlama komisyonu, görevi ve çalışma usulü
MADDE 31 – (1) İstihdam Planlama Komisyonu Bakanlığın veya bağlı kuruluşlarının

istihdam politikalarını belirlemek üzere oluşturulan bir kuruldur. Komisyonun çalışma usul ve
esasları yönerge ile belirlenir.

(2) İstihdam Planlama Komisyonu, 5 inci maddedeki ilkeler çerçevesinde istihdam
planlaması yapar ve uyulacak esas ve usulleri belirler. Komisyon, atama ve yer değişikliği dö-
nemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. Komisyonda alınan kararlar, Bakan onayı
ile işlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimlerce uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetici olarak görev yapmış olanların yer değişikliği
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince kamu

hastane birliklerinin kurulduğu tarihte baştabip ya da baştabip yardımcısı olarak görev yap-
makta olup en az altı ay süre ile bu görevlerini yürütmüş olanlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi
itibarı ile bir ay içerisinde müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere PDC dik-
kate alınarak talep ettikleri yere atanabilirler.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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—— • ——
Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/2/2009 tarihli ve 27137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar
Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentleri ile (ç) bendi yürürlük-
ten kaldırılmış, (a) bendinin (3) numaralı alt bendi, (4) numaralı alt bendi, (e) bendinin (3) nu-
maralı alt bendi, (f) bendinin (1) numaralı alt bendi ile üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Bölge Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü,”
“4) Müdür, Şube Müdürü, Saymanlık Müdürü,”
“3) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru,

Kameraman, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.”
“1) Dağıtıcı, Teknisyen Yardımcısı, Bekçi, Hizmetli, Aşçı.”
“a) Mühendis, mimar, matematikçi, fizikçi, fen memuru, istatistikçi, tekniker, teknis-

yen,”
“b) Hemşire, diyetisyen, veteriner, çocuk gelişimcisi, biyolog, laborant,”

26 Mart 2013 – Sayı : 28599                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27



MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(1), (2),
(3) numaralı alt bentleri” ibaresi “(1), (3) numaralı alt bentleri” olarak değiştirilmiş, birinci fık-
rasının (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
(d) bendi eklenmiş ve (d) bendinden sonra gelen mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu ta-

rafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

hizmet şartlarını taşımak,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri

yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (b) bendi, (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi, (ı)
bendi ve (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Müdür, şube müdürü ve saymanlık müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu ta-

rafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
2) Uzman, araştırmacı, müze araştırmacısı, mimar, mühendis, arkeolog, şehir plancısı,

istatistikçi, matematikçi, kitap pataloğu, musahhih, programcı, çözümleyici, kütüphaneci, mü-
tercim, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, tekniker, fizikçi, veri hazırlama ve kontrol işlet-
meni, bilgisayar işletmeni, memur veya fen memuru kadrolarından birinde çalışmış olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen
hizmet şartlarını taşımak,

4) Genel Müdürlüğümüz Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve Yatırım ve
Emlak Daire Başkanlığında görev yapacak Müdürler ile bu daire başkanlıklarının görev alanına
giren bölge müdürlüklerindeki Şube Müdürleri için; Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı kad-
rolarından birinde görev yapmak.”

“2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru
veya teknisyen kadrolarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak,”

“ı) Memur ve ambar memuru kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,”
“l) Dağıtıcı, Teknisyen Yardımcısı ve Aşçı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ı) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, matematikçi, istatistikçi, arkeolog, biyolog, diye-

tisyen, fizikçi, çocuk gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu ta-

rafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun ol-
mak,”

“ı) Teknisyen, teknik ressam, desinatör, restoratör, fen memuru kadrolarına atanabilmek
için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümün-
den mezun olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

10/2/2009 27137

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 7/4/2010 27545
2- 6/11/2010 27751
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KAMU

KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ
DESTEKLEME PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bursiyer: Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yükseköğretim
kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktora sonrası araştır-
macıları,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik TÜBİTAK Başkanı tarafından yürütülür.

—— • ——
Toros Üniversitesinden:

TOROS ÜNİVERSİTESİ KENTLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yö-

netimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KEYAM): Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

31/5/2012 28309
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ç) Rektör: Toros Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Toros Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite, kent, kentleşme, kentlileşme, yerel yö-

netimler, çevre ve toplum ilişkilerini kurmak, düzenlemek ve geliştirmek, bilimsel araştırmalar
için hedefler tayin etmek, birimler ve disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, Üniversitenin
sosyo-ekonomik ve sosyo-politik hedeflerini ve ilgi odaklarını belirlemek, bunlarla ilgili bi-
limsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yönetmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’deki ve dünyadaki kentlerin ve yerel yönetimlerin kalkınma ve gelişmesine

yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, yapmak, gerekli
imkanları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

b) Doğu Akdeniz Bölgesi ve Mersin başta olmak üzere kentleşme ve yerel yönetimlerle
ilgili gelecek yönelimli tasarılar üretmek, araştırmalar, toplantılar, kongre, panel ve sempoz-
yumlar düzenlemek,  kurumlaşmanın kentsel, yerel ve çevresel boyutlarını oluşturma fonksi-
yonunu üstlenmek.

c) Üniversitenin bilimsel kimliğinin zenginleştirilmesine katkıda bulunmak.
ç) Mersin’in, yerel yönetimlerin (belediyeler, il özel idareleri ve köy idareleri), endüstrinin,

diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak, bu
kurum ve kuruluşlarla ortak etkinlik ve toplantılar düzenlemek.

d) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.
e) Yayın ve enformasyon faaliyetini geliştirmek.
f) Bölgenin kentsel gelişme stratejilerine ve sosyo-ekonomik değişimine öncü rol oy-

namak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.
Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elemanını müdür
yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi
başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda

yürütülmesini sağlamak.
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b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, kurul kararları ile çalışma programını uygulamak
ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak.

c) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki, KEYAM programlarıyla
ilgili koordinasyonu sağlamak.

ç) Her faaliyet dönemi sonunda veya gerekli gördüğünde Merkezin genel durumu ve
işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında belirtilen etkinliklere katılmak.
e) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
f) Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak.
g) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetle-

mek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdürün önereceği

sekiz aday arasından Rektörce seçilecek dört üye ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Seçilen
üyelerin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle üyenin görevinden ayrılması halinde
kalan süreyi tamamlamak üzere yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar
seçilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını Müdür yapar.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.
b) Bir eğitim-öğretim yılında hangi hizmetlerin verileceğini ve yapılacak tüm etkinlik-

leri tespit etmek ve bunların ilanını sağlamak.
c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değer-

lendirmek.
ç) Sunulacak hizmetler için görev alacakları belirlemek, hizmet alacak kişi ve kuruluş-

ların ödeyecekleri ücretleri ve görevlilere yapılacak ödemeleri tespit etmek.
d) Her takvim yılı sonunda yapılan faaliyetleri rapor halinde hazırlamak; faaliyet ra-

porlarıyla ilgili esasları belirlemek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine et-
mek.

e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-
gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

f) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin etkinlikleri ile ilgili konularda geçici koordinas-
yon grupları kurmak ve bunların çalışmasını düzenlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(FİKRİ VE SINAİ HAKLAR)

(SERİ NO: 1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete

geçmesine ilişkin yapılacak başvuru işlemlerinin esaslarının tespit edilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi

ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönet-
meliğinin 100 ila 111 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Başvuru formu: Gümrük Yönetmeliğinin 13 nolu ekinde yer alan Fikri ve Sınai Hak-

ların İhlali ile İlgili Olarak Gümrük İdaresinin Harekete Geçmesine İlişkin Başvuru Formunu,
ifade eder.
Fikri ve sınai hakların ihlali ile ilgili olarak gümrük idaresinin harekete geçmesine

ilişkin yapılacak başvuru
MADDE 4 – (1) Fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin başvuru, Gümrük Yönet-

meliğinin 103 üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun şekilde ve Yönetmeliğin 13 nolu
ekinde yer alan başvuru formundaki bilgiler çerçevesinde elektronik olarak Bakanlığın kurum-
sal internet sayfasında yer alan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı kullanılarak yapılır.

(2) Söz konusu başvurunun yapılmasına ilişkin rehber Bakanlığın kurumsal internet
sayfasında ilan edilir.

(3) Başvuru formunun 4 nolu bölümünde yapılan beyana uygun olarak başvuru sahibi-
nin durumunu kanıtlayan bir belge ile 10 nolu bölümünde yer alan bilgilere uygun olarak hakkın
Türkiye’de tescil edildiğini gösteren belge başvuruya eklenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 5 – (1) 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 70 seri

nolu Gümrük Genel Tebliğinin  (Gümrük İşlemleri)  9/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlık tarafından kabul edilmiş olan baş-

vurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlık (Güm-

rükler Genel Müdürlüğü) tarafından kabul edilmiş olan başvurular verilen süre sonuna kadar
geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/4/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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MUTLAKA YAYINLANACAK 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

26 Mart 2013 

SALI 
Sayı : 28599 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 23. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No  : 2009/712 
Karar No : 2010/146 
Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak suçundan Mahkememizin 2009/712 

E/2010/146 K. Sayılı 18/02/2012 tarihli ilamı ile Sanık VOLKAN TOPRAK'ın TCK. 155/2, 52 
maddeleri gereğince 6.000.-TL. ve 500 TL. Adli para cezası, ile cezalandırılmasına, dair verilen 
kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa 
geçirilmek üzere zabıt katibine verilecek beyan ile yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği aksi 
halde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, Hüsamettin ve Hüsniye oğlu 1978 D.lu. 
Ardahan Göle Dereyolu nüfusuna kayıtlı 46225967988 T.C kimlik numaralı VOLKAN TOPRAK 
tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. ve müteakip maddesi gereğince hüküm 
özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 2146 
————— 

Esas No  : 2012/667 
Karar No : 2012/1105 
Sahte özel belgeyi bilerek kullanmak suçundan Mahkememizin 2012/667 E/2012/1105 K. 

Sayılı 11/09/2012 tarihli ilamı ile Sanık CEM DURUKAN'ın TCK. 207/1, 61/1, 53/l-a,b,c,d,e, 
maddeleri gereğince 10 ay hapis 200 TL. Adli para cezası, 10 ay hapis 200 TL. Adli para cezası,  
1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, dair verilen kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde 
mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine verilecek beyan 
ile yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği aksi halde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, 
Bekir ve Zernişan oğlu 1977 d.lu. Şereflikoçhisar Acıkuyu nüfusuna kayıtlı 13897215624 
T.C.kimlik numaralı CEM DURUKAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı 
kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. ve müteakip maddesi gereğince hüküm 
özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 2145 

————— 
23 Mart 2013 tarihli ve 28596 sayılı Resmi Gazete’nin İlan Bölümünde sehven 

yayımlanan 23 Şubat 2013 tarihi, 23 Mart 2013 olarak düzeltilmiştir. 

Duyurulur. 
  



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2013 – Sayı : 28599 

 

İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No  : 2011/176 

Karar No : 2012/1355 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Marina 

ve Simoni kızı 1979 Gürcistan doğumlu, sanık MAKA ESVANJIA hakkında İst. 

C.Başsavcılığının 2011/9101 esas nolu, 26/12/2012 tarihli iddianamesiyle mahkememize açılan 

kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda:  

G.D: Muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK 37/1, delaletiyle 

142/1-b,53/1-a,b,d,e, 53/1-c, 63, CMK 231, 231/8-10-11-13 maddeleri gereğince 2 Yıl Hapis 

Cezasının CMK 231.maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA- 5 Yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına ve bu süre içinde 

hakkında denetimli serbestlik tedbiri olarak hükümlülük yüklenmesine takdiren yer olmadığına 

dair verilen hükmü sanığın Türkiye'de turist olarak bulunduğu ve Türkiye'de belli bir adresinin 

bulunmaması sebebiyle karar tebliğ edilmemiştir 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına 

karar verildi. 1277 

————— 
Esas No  : 2011/176 

Karar No  : 2012/1355 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Zurabir 

ve Nuna oğlu 1982 Gürcistan doğumlu, sanık MALKHAZ TSULAIA hakkında İst. 

C.Başsavcılığının 2011/9101 esas nolu, 26/12/2012 tarihli iddianamesiyle mahkememize açılan 

kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda:  

G.D: Muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK 37/1, delaletiyle 

142/1-b,53/1-a,b,d,e, 53/1-c, 63, CMK 231, 231/8-10-11-13 maddeleri gereğince 2 Yıl Hapis 

Cezasının CMK 231.maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA- 5 Yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına ve bu süre içinde 

hakkında denetimli serbestlik tedbiri olarak hükümlülük yüklenmesine takdiren yer olmadığına 

dair verilen hükmü sanığın Türkiye'de turist olarak bulunduğu ve Türkiye'de belli bir adresinin 

bulunmaması sebebiyle karar tebliğ edilmemiştir 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına 

karar verildi. 1274 

————— 
Esas No  : 2011/176 

Karar No  : 2012/1355 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Demel 

ve Tamel oğlu 1979 Gürcistan doğumlu, sanık ZAZA KHARBEDIA hakkında İst. 

C.Başsavcılığının 2011/9101 esas nolu, 26/12/2012 tarihli iddianamesiyle mahkememize açılan 

kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda:  

G.D: Muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK 37/1, delaletiyle 

142/1-b,53/1-a,b,d,e, 53/1-c, 63, CMK 231, 231/8-10-11-13 maddeleri gereğince 2 Yıl Hapis 

Cezasının CMK 231.maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ 

BIRAKILMASINA- 5 Yıl Süre ile Denetim Süresine Tabi Tutulmasına ve bu süre içinde 

hakkında denetimli serbestlik tedbiri olarak hükümlülük yüklenmesine takdiren yer olmadığına 

dair verilen hükmü sanığın Türkiye'de turist olarak bulunduğu ve Türkiye'de belli bir adresinin 

bulunmaması sebebiyle karar tebliğ edilmemiştir 

Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına 

karar verildi. 1278 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

İHALE İPTAL İLANI 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 4. Ünite kazanının luvo öncesi ve 

luvo sonrası baca gazı kanallarının bakımı ve onarımı işi ihalesi Elektrik Üretim A.Ş. Genel 

Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında 

yapacağı mal ve hizmet alımları hakkında yönetmeliğinin 46. maddesine göre iptal edilmiştir.  

İhale Kayıt Numarası : 2013/33599 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İptal edilen ihale ilanının yayımlandığı  

a) Resmi Gazete tarihi ve sayısı : 19.03.2013 - 28592 

b) İhale iptal tarihi : 22.03.2013 

c) İptal nedeni : Söz konusu işin kapsamında değişiklik 

yapılması gerektiğinden ihale iptal edilmiştir. 

  2561/1/1-1 

————— 

İHALE İPTAL İLANI 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 4. Ünite kazan + 51 m ve +46 m 

kotlarında bulunan Tekrar kızdırıcı 2 bölgesi giriş ve çıkış kolektörlerinin değişimi, 1. Kızdırıcı 

paketleri iç “u” dirsek değişimi, 4. Ünite Tekrar Kızdırıcı ve Eko kelepçesi imali ile demontaj-

montajının yapılması ve İşletmemizce verilecek olan 300 adet eko dirseği ve 300 adet tekrar 

kızdırıcı dirseğinin demontajı ve montajı işi ihalesi Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 

4734 sayılı kamu ihale kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve 

hizmet alımları hakkında yönetmeliğinin 46. maddesine göre iptal edilmiştir.  

İhale Kayıt Numarası : 2013/33593 

1 - İdarenin  

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İptal edilen ihale ilanının yayımlandığı  

a) Resmi Gazete tarihi ve sayısı : 19.03.2013 - 28592 

b) İhale iptal tarihi : 22.03.2013 

c) İptal nedeni : Söz konusu işin kapsamında değişiklik 

yapılması gerektiğinden ihale iptal edilmiştir. 

  2561/2/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Pazar/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 19.200.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a - Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü/Kirazlık Mahallesi Tahsin Bekir Balta Cad. 53300 
Pazar/RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.04.2013 Cuma günü saat 14.00’e kadar Kirazlık 
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu 53300 Pazar/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 
9 - İhale Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 
10 -Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2105/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME ve NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Çayeli/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.700 ton yaş çay yükleme ve nakliye işi % 20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık 
ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00.-TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a - Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğü - Çayeli/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.04.2013 günü saat 14.00’e kadar Büyükköy Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu-Çayeli adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’ de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 
9 - İhale Büyükköy Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2290/1-1 

—— • —— 
24 KALEM MUHTELİF YAĞ VE GRES SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı 24 kalem muhtelif 

yağ ve gresin teknik şartname esasları dahilinde alımı ve ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü 
ile ihale edilecektir. 

İKN : 2013/34608 
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1 - İdarenin 
a) Adresi : Kulfal Köyü Mevkii Bila No P.K. 9 
  17400-ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 – 0 286 4353375 
c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde 24 kalem muhtelif yağ 

ve gresin alımı ve işletme ambarına teslimi işi. 
b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 
c) Teslim tarihi : 90 (doksan) takvim günü. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 
b) Tarihi ve saati : 16/04/2013 - 14.00 
4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile 

www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler 16/04/2013 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı 
İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 
Yönetmeliği Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 2365/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı; tarım işletmesi müdürlüklerinde kullanılmak üzere 7 (yedi) 

adet 10 ton tank kapasiteli sıvı hayvan gübresi tankeri satın alınacaktır ihale edileceği ilan 
edilmiştir. Ancak aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. 
Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen hususların esas alınması gerekmektedir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar-ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 312 417 84 70 - 312 425 59 55 
c) Elektronik posta adresi : satinalma@tigem.gov.tr 
2 - Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı Gazetenin Adı, Tarih, Sayısı 
a) T.C. Resmi Gazete : 22.03.2013 - 28595 
3 - Düzeltilen Hususlar 
İlan Metninde yer alan ihale tarih ve saati  “09.04.2013-14.30” ile ilgili metin 09.04.2013-10.30” 

olarak değiştirilmiştir. 
İlan olunur. 2566/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 
2013/35525 İhale Kayıt Numaralı Tehlikeli ve Tehlikesiz Hurda Malzeme Satışına ait 

ihale ilanı 23/03/2013 tarih ve 28596 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. Ancak; İlanın 2. 
Maddesinde yer alan tablonun 4. sırasında bulunan Demir-Çelik’e ait atık kodu sehven yanlış 
yazılmış olup, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve 
sunulmasında düzeltilen maddenin esas alınması gerekmektedir.  

2 - İhale konusu satış işinin  
a) Niteliği, türü ve miktarı: 
 

SIRA 
NO 

MALZEME ADI VE 
KAREKTERİSTİĞİ MİKTARI 

BULUNDUĞU 
YER 

ATIK 
KODU 

ATIK 
DURUMU 

1 154 kV Akım ve Gerilim 
trafosu, Kesici 

2.500 Kg. Sincan 16 02 15 TEHLİKELİ 

2 Boş Trafo Yağı Varili 1.500 Kg. Sincan 15 01 10 TEHLİKELİ 

3 Parafudr ve Kesici Kutbu 5.000 Kg. Sincan 16 02 16 TEHLİKESİZ 

4 Demir - Çelik 350.000 Kg. Merkez-Sincan 17 04 05 TEHLİKESİZ 

 2526/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Altınkaya HES İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adı : EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü 

b) Adresi : Yeni Kızılırmak Mah. EÜAŞ Altınkaya Küme 

Evleri 55440 Kolay/Bafra - SAMSUN 

c) Telefon ve faks numarası : 0 (362) 548 10 18/0 (362) 548 12 40 

d) Elektronik posta adresi (varsa) : altinkayahes@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

A - a) İhale Kayıt No : 2013/33955 

b) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğüne 

bağlı Derbent HES’in, TEİAŞ’ın Orta Karadeniz 

(Samsun) Bölgesel Yük Tevzi Merkezi ile 

arasındaki haberleşmenin sağlanması için 

Teleinformasyon planında belirtilen sinyallerin 

TEİAŞ SCADA sistemine adaptasyonu ve 

şartnamede belirtilen diğer ilave işlerin anahtar 

teslimi yapılmasıdır. 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğüne 

bağlı Derbent HES  

d) İhale tarihi ve saati : 15.04.2013 - 14.00 

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü/Kolay-

Bafra/SAMSUN 

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer : EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü 

Veznesi veya kurumun Vakıfbank Samsun/Bafra 

şubesi nezdindeki TR49000 1500158007287974944 

iban nolu hesabı  

c) İhalenin Kapsamı : İş bu ihale, 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği 

Madde 22/a kapsamında yapılarak 

neticelendirilecektir. 

4 - İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde, kamu veya özel 

sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği İdarece kusursuz kabul 

edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeyi (İş Deneyim Belgesi) vermesi zorunludur. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Yeni Kızılırmak Mah. EÜAŞ Altınkaya Küme Evleri 55440 Kolay/ 

Bafra - SAMSUN adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00’e kadar EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü’ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel olarak fiyat vereceklerdir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır. 

 2453/1-1 
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PNÖMATİK KOMPRESÖR PANO YEDEKLERİ İLE 

35 KALEM ENERJİ KABLOSU SATIN ALINACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K. 2  

  Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

A - a) Dosya No : 2013/18 

b) Niteliği, türü ve miktarı : Pnömatik Kompresör Pano Yedekleri Alımı 

c) Teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : En geç 45 (kırkbeş) takvim günü. 

A - a) Dosya No : 2013/19 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 35 Kalem Enerji Kablosu Alımı 

c) teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Teslim tarihi : Teslim süresi 60 (altmış) takvim günüdür.  

e) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

f) İhale tarihi ve saati : 11/04/2013    Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde 

görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler 11/04/2013 saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 2401/1-1 
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ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Atık Yağları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “Atık 

Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmenliği” hükümlerine 

göre satışı yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Satış Kayıt Numarası : 2013/1 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MALTEPE MAH. ORHANGAZI CAD. NO: 74   54100 

MERKEZ/SAKARYA 

b) Telefon ve faks numarası : 2642751030 - 2642753828  

c) Elektronik posta adresi : 5grupmd@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu satış işinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2. Kategori Atık Güç Trafosu (İzolasyon) Yağı. 

 

SIRA NO MAMÜL MİKTARI BULUNDUĞU YER ATIK KODU 

1 2. Kategori Atık Yağ 
(Yaklaşık) 

36.000 Kg. 

Grup Müdürlüğümüz 

Ambarında 
13.03.06 

 

3 - Satış İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü-İhale 

Toplantı Salonu - MALTEPE MAH. ORHANGAZI CAD. 

NO: 74    54100 MERKEZ/SAKARYA 

b) Tarihi ve saati : 04.04.2013 - 14:00 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya 

geçici teminat mektupları dışındaki teminatların, Müdürlüğümüz Muhasebe servisine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar, 

d) Adres, telefon ve faks beyanı 

4.2. İstekliler, Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun olarak 

düzenlenmiş İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter onaylı 

sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. Satışa konu olan 

malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan 

isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

Lisansların geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü 

olması zorunludur.  

5 - Satış, açık satış usulü sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. Komisyon gerekli gördüğünde açık artırmaya gidebilir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7.1 - İhale dokümanı, TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve 

Ticaret Şefliği) MALTEPE MAH. ORHANGAZI CAD. NO: 74   54100 MERKEZ/SAKARYA 

adresinde görülebilir ve ücretsiz alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla alınması 

mümkündür. 
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8 - Teklif mektupları en geç 04.04.2013 Perşembe günü saat 14:00’e kadar TEİAŞ 5. İletim 
Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi- MALTEPE MAH. ORHANGAZI CAD. 
NO: 74    54100 MERKEZ/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

Geçici teminat mektubunun süresi 04/06/2013 tarihinden önce olmayacak şekilde 
verilmelidir. 2404/1-1 

—— • —— 
KARADON MÜESSESESİ 23 NOLU TAŞKÖMÜRÜ SAHASI 10 YIL SÜREYLE 

RÖDÖVANS KARŞILIĞI İŞLETMEYE VERİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 
1 - Hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla aşağıda ayrıntılı durumu belirtilen 

Kurumumuz Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi sınırları içersinde bulunan 23 Nolu 
Taşkömürü sahası 10 yıl süre ile Rödövans karşılığı maden işletmeciliği yapabilecek ehil gerçek 
ve tüzel kişiler içinden uygun teklif yapana işletmeye verilmesi işi açık ihale usulü ile ihaleye 
çıkarılmıştır. 
 

RÖDÖVANS İHALESİ DOSYA NO İHALE TARİHİ AÇILIŞ SAATİ Ş.BEDELİ 

Karadon Müessesesi 23 
Nolu Taşkömürü Sahası 

1313601 24.04.2013 15.00 500,00 TL 

 
2 - İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale şartnamesini TTK Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 Zonguldak adresinden bedeli karşılığında temin 
edebileceklerdir  

3 - Teklif zarfları 24/04//2013 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14:00’e kadar TTK 
Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şube 
Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satın Alma Daire Başkanlığı 
toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır. 

4 - Postadaki vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz 
5 - İş bu ihale Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Alım, satım, Kiralama, 

Tesis ve Yapım İşleri yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiş olup, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu hükümlerine tabi değildir. 2495/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 33,19 TL ile en çok 349.570,00 TL arasında değişen; 
02.04.2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,32 TL, en çok 
34.957,00TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto parçası, oto teyp, muhtelif 
gözlük, giyim eşyası, lastik, fotokopi makinesi, cep telefonu, çimento, elektrik aksamı, amortisör, 
optik lazer disk okuyucu, LCD TV ve yeniden ihraç amaçlı satışa sunulmak üzere filtreli sigara 
kağıdı v.b. cinsi 40 grup eşya; açık artırma suretiyle, Arslanlı Dinlenme Tesisleri Kapıkule Yolu 
Üzeri 8. Km. EDİRNE adresindeki ihale salonunda 03/04/2013 tarihinde saat 10.00'da satışa 
sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne 
İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2496/1-1 
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8 ADET TM’NİN AÇIK ŞALT SAHALARININ YABANCI OT MUCADELESİ HİZMETİ 

SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

8 ADET TM’NİN AÇIK ŞALT SAHALARININ YABANCI OT MUCADELESİ HİZMET 

alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve 

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/34818 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Batıraman Yolu 2. Km. Erköklü Köyü Arkası 

P.K.: 50 72070 BATMAN 

b) Telefon ve faks numarası : TLF: (488) 2150408 FAKS: (488) 2150412 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 ADET TM’NİN AÇIK ŞALT SAHALARININ 

YABANCI OT MUCADELESİ HİZMET ALIM 

İŞİ. 

  Miktarı ve türü: 8 ADET TM TOPLAM 464.293 

m² 

  1 - 154 KV BATMAN I TM=4736 m² 

  2 - 380 KV BATMAN II TM=56175 m² 

  3 - 380 KV DİYARBAKIR III TM 58175 m² (33 kV 

kapalı şalt arkası dahil) 

  4 - 380 KV DİYARBAKIR III TM 281416 m² 

(Şalt sahası dışında kalan alan) 

  5 - 154 KV DİYARBAKIR II TM 5760 m² 

  6 - 154 KV DİYARBAKIR IV TM 6830 m² 

  7 - 154 KV MARDİN TM 3431 m² 

  8 - 380 KV KIZILTEPE TM 44550 m² 

  9 - 154 KV SİİRT TM 3220 m² 

b) Yapılacağı yer : 1 - BATMAN I TM, 2 - BATMAN II TM, 3 - 

DİYARBAKIR II TM, 4 - DİYARBAKIR III TM, 

5 - MARDİN TM, 6 - KIZILTEPE 380 TM, 7 - 

SİİRT TM 

c) İşin süresi : 1.080 (Binseksen) Takvim Günü) 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ Batman 16. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08.05.2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 



26 Mart 2013 – Sayı : 28599 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

4.1. İhaleye katılma şartları 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 kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekindeki, standart forma uygun Teklif Mektubu. 

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Teşekkülün T.C. Ziraat 

Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu banka hesabına yatırılması ve 

makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

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

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6.İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere 

sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu 

ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.1.9. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1.İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel 

sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer 

işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen 

bedelin %40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.  

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim 

tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin 

iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla 

iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 

karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, 

diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

4.3.2. Teklif sahibi, Şartname ekinde örneği verilen ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI 

RUHSATNAMESİ’ni tekliflerinin ekinde sunulması gerekir.  

4.3.3. Teklif sahibi, Şartname ekinde örneği verilen ÜRÜN BİLGİ FORMU’nu 

düzenleyerek tekliflerinin ekinde sunması gerekmektedir.  

4.3.4. Teklif sahibi; Çalıştıracağı Ziraat Mühendisi’nin Bitki Koruma bölümü mezunu ve 

Bitki Koruma dersi almış olduğunu kanıtlayan belgenin teklif ekinde sunması gerekmektedir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Kamu veya özel sektörde yapmış oldukları zirai mücadele hizmet alım işi. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve T.C Ziraat Bankası Batman 

Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu hesaba 100,00-TL (Yüz TL) yatırarak, banka dekontu 

karşılığında TEİAŞ Batman 16. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Satın Alma ve Ticaret 

Servisinden satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ Batman 16. İletim Tesis ve İşletme Grup 

Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 2521/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen Belediye taşınmazının, ihale şartnamesinde belirtilen 

şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi 

çerçevesinde Kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

İLİ : Gaziantep 

İLÇESİ : Şehitkamil 

MAHALLESİ : 29 Ekim Mahallesi 

CİNSİ : Arsa 

YÜZÖLÇÜMÜ : 17.656,16 m² 

ADA ve PARSEL : 5443 ada 2 parsel 

PAFTA : 20M-2d 

MUHAMMEN BEDELİ : 8.828.080,00 TL  

  (sekizmilyonsekizyüzyirmisekizbinseksen Türk lirası) 

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : 265.000,00 TL (ikiyüzaltmışbeşbin Türk lirası) 

İHALE GÜNÜ : 11/04/2013 

İHALE SAATİ : 14.00 

MECLİS KARARININ TARİHİ VE NUMARASI  : 01/08/2012 tarih ve 144 sayılı Karar 

1 - İdare tarafından asgari istenilenler; 5443 ada, 2 Parselde yapılacak 10 bloktan oluşan, 

4 adeti dükkan, 88 adeti (3+1) konut, 346 adeti (2+1) konut ve 1 adet trafo olmak üzere toplam 

439 adet bağımsız bölümden oluşan yapının, Şartname eki projeye göre isteklinin teklif edeceği 

bağımsız bölümlerden oluşacaktır. İsteklinin vereceği bağımsız bölümler sıralı olmak şartı ile 

(Belediyeye verilecek bağımsız bölümler, bir blok tamamlanmadan diğer bloktan bağımsız bölüm 

veremez.) Dükkanlar, G,H,I Bloklar ve zemin katlar (eğer yüklenici bloğun tamamını belediyeye 

verecekse, bu blokta zemin kattan daire verebilir.) dışında istediği bağımsız bölümü vermekte 

serbesttir. İsteklinin vereceği bağımsız bölümlerin toplamı %29 dan az olamaz. Paylaşım teklif 

eki pay puan cetveline göre yapılacaktır. 

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Hizmet Binası 

Encümen toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını Mücahitler Mahallesi, Ali 

Fuat Cebesoy Bulvarı, No: 2, Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde bulunan, Şehitkamil Belediyesi 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinde görebilirler. 

4 - İstekliler; ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edeceklerdir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve 

eki pay (puan) cetvelini koyacakları iç zarf, 

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibarı ile süresi dolmamış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibarı ile süresi dolmamış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 
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d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

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

d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Şehitkamil Belediyesi adına alınmış 265.000,00 TL (ikiyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) 

tutarındaki teminata ilişkin limit dahili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın veznemiz 

yada Şehitkamil Belediyesinin T.C.Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesi nezdindeki (Şube 

Kodu:022)7261186649 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontunu, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

h) 900.000,00 TL den az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel 

müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde 

düzenlenmiş olması gerekir. 

ı) İhale ilan tarihi itibarı ile vergi dairesinden alınacak, isteklinin vergi borcu olmadığını 

gösterir belge, (aslı veya noter tasdikli sureti) 

j) İhale ilan tarihi itibarı ile S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, 

noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi) 

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin uygun yazılı beyanı. 

l) Teknik Personel Taahhütnamesi. 

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir 

n) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 

o) Doküman satın alındığına dair belge (Doküman bedeli 300,00TL olup, Şehitkamil 

Belediyesi veznesi veya T.C.Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesi nezdindeki (Şube 

Kodu:022)7261186649 nolu hesabına yatırılabilir.) 

5 - Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın 

üzerine idarenin adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile 

açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin 7. Maddede belirtilen tarih ve saate 

kadar Belediyemiz İhale Servisine ulaşmış olması şarttır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda 

postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6 - Bu ihaleden doğacak her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye 

aittir  

7 - Teklifler 10/04/2013 Çarşamba günü saat:16.30’a kadar, sıra numaralı alındılar 

karşılığında Şehitkamil Belediyesi İhale servisine teslim edilecektir. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

9 - Sözleşmenin notere tescil ve onayı yaptırılacaktır. 

10 - İşin süresi 700 (Yediyüz) takvim günüdür. 

11 - Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 2493/1-1 
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5 KALEM P&H ELEKTRİKLİ EKSVATÖR-PAGE DRAGLİNE 

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu SS. GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yeniköy Linyitleri İşletme 

Müdürlüğünden:  

P&H 1900 AL-2100 BL Elektrikli Ekskavatör ve PAGE Dragline kepçelerinde 

kullanılmak üzere 5 kalem yedek parça alımı, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereği açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/35322 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 23. Km. P.K: 13 Yeniköy-Milas- 

Muğla 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 5580293(3 Hat) / 02525580307 

c) Elektronik posta adresi  : ylisatinalma@yli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmet alımının  

a) Niteliği, türü ve miktarı : P&H 1900 AL-2100 BL Elektrikli Ekskavatör ve 

PAGE Dragline kepçelerinde kullanılmak üzere  

  1 - Kepçe dişi kaması 2 - Kepçe dişi adaptörü 3 - Kepçe 

dişi 4 - Yivli kama (çeneli kama) 5 - Kepçe dişi gövde 

bağlantı kaması (düz kama) alımı 

b) Teslim yeri : YLİ Müdürlüğü Malzeme Ambarı 

c) Teslim süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (altmış) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16/04/2013 - saat: 14.00 

4 - İhale Dökümanları 

a - TKİ Kurumu SS GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü, Dökümantasyon ve Büro Şefliği 

Milas-Ören Karayolu 23. Km. Milas-Muğla Tel: 0252 5580293 / 3 Hat 

Adresinden bedelsiz olarak görülebilir ve 100,00-TL karşılığında aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

b - Posta veya kargo yolu ile doküman satın almak isteyenler İşletmemize ait aşağıda 

belirtilen İban numaralı hesaplara doküman bedeli olan 100,00 TL’yi yatırarak açıklama kısmına 

ihale kayıt numarasını belirtmek suretiyle dekontu İşletme Müdürlüğümüze fakslayarak doküman 

satın alabilirler. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, 16/04/2013 tarih, saat 14.00’e kadar TKİ Kurumu SS. GELİ 

Müessesesi YLİ Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla veya kargo ile gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan ve kargo 

ile gönderilen tekliflerin ihale saatinde İşletmemiz Muhaberatına teslim edilmeyen teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale 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 sözleşme imzalanacaktır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
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8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

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

4734-4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İBAN NOLARI 

T. ZİRAAT BANKASI MİLAS ŞB : TR84 0001 0002 0531 5020 9750 02 

VAKIFBANK MİLAS ŞUBESİ : TR54 0001 5001 5800 7281 5293 01 

T. HALK BANKASI MİLAS ŞB : TR70 0001 2009 2610 0013 0000 04 

 2522/1-1 

————— 

2 ADET MOTOR TAMİRİ YAPTIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

P&H 1900 AL Elektrikli Ekskavatöre ait 2 adet ana motorun stator ve rotor onarım işinin 

yaptırılması, 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/35676 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 23. Km. P.K: 13 Yeniköy-Milas- 

Muğla 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 5580293(3 Hat) / 02525580307 

c) Elektronik posta adresi : ylisatinalma@yli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmet alımının  

a) Niteliği, türü ve miktarı : P&H 1900 AL Elektrikli Ekskavatöre ait 2 adet ana 

motorun stator ve rotor onarım işinin yaptırılması 

hizmet alımı  

b) Yapılacağı yer : Yüklenici firma atölyesi 

c) İşin süresi : Motor teslim tutanağının imzalandığı tarihten itibaren 

60 (altmış) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11/04/2013 - saat: 14.00 

4 - İhale Dökümanları 

a - TKİ Kurumu SS GELİ Müessesesi YLİ Müdürlüğü, Dökümantasyon ve Büro Şefliği 

Milas-Ören Karayolu 23. Km. Milas-Muğla Tel:0252 5580293 / 3 Hat 

Adresinden bedelsiz olarak görülebilir ve 100,00-TL karşılığında aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

b - Posta veya kargo yolu ile doküman satın almak isteyenler İşletmemize ait aşağıda 

belirtilen İban numaralı hesaplara doküman bedeli olan 100,00 TL’yi yatırarak açıklama kısmına 

ihale kayıt numarasını belirtmek suretiyle dekontu İşletme Müdürlüğümüze fakslayarak doküman 

satın alabilirler. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, 11/04/2013 tarih, saat 14.00’e kadar TKİ Kurumu SS. GELİ 

Müessesesi YLİ Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla veya kargo ile gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan ve kargo 

ile gönderilen tekliflerin ihale saatinde İşletmemiz Muhaberatına teslim edilmeyen teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
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kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

8 - Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşeme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; teklif edilen bedelin 

%40 ından az olmamak üzere ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul 

işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması 

zorunludur.  

9 - Bu ihalede benzer iş olarak elektrikli motor, jenarator, trafo sarım-bakım onarım işleri 

kabul edilecektir.  

10 - Firmalar atölyelerinde 1 elektrik mühendisi ve makine mühendisinin en az bir yıldır 

görev yaptığını SGK bildirim kayıtları ile belgeleyecektir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

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

4734-4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 

 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İBAN NOLARI 

T. ZİRAAT BANKASI MİLAS ŞB : TR84 0001 0002 0531 5020 9750 02 

VAKIFBANK MİLAS ŞUBESİ : TR54 0001 5001 5800 7281 5293 01 

T. HALK BANKASI MİLAS ŞB : TR70 0001 2009 2610 0013 0000 04 

 2523/1-1 

—— • —— 

VHF HAVA YER ARAÇ TELSİZ CİHAZI, ANTENİ VE AKSESUARLARI İLE ARAÇ 

TELSİZİ YEDEKLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

İhale Dosya Numarası : 2013/30935 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri No:66 06330-Etiler/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 204 28 46 - 0 312 204 23 39 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : emre.incekara@dhmi.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : “VHF HAVA YER ARAÇ TELSİZ CİHAZI, 

ANTENİ VE AKSESUARLARI İLE ARAÇ 

TELSİZİ YEDEKLERİ ALIMI İŞİ” açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

b) Teslim yeri : Esenboğa Hava Limanı İkmal Müdürlüğü Ana 

Deposuna tek partide teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 170 

(yüzyetmiş) takvim günü içinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Konya Yolu Üzeri No: 66 Etiler/ANKARA 

adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Malzeme 

Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10/04/2013 Çarşamba günü saat 11:00 
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Teklif edilen bedelin %5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak ekte örneği sunulan belgelerin 

verilmesi zorunludur.  

Bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, 

banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. 
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Ortak girişimlerde, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken 

karşılanabilir.  

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İş Deneyim Belgeleri: 

İstekliler teklif edecekleri bedelin en az %25’i (yirmibeş) oranında son beş yıl içinde tek 

bir sözleşme ile iş yapmış olduğunu gösteren iş deneyim belgesi verecektir. Teknik Şartnamede 

belirtilen sayıda telsiz cihazının imalatına ilişkin Üretim kapasite raporunu verecektir. 

Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler: 

İstekli, imalatçı ise imalatçılık belgesini,  

İstekli, yetkili satıcı ise üretici firmanın vermiş olduğu imalatçılık belgesi ile yetkili 

satıcılık belgesini verecektir.  

Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise, yukarıdaki 

belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.  

Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından 

verilen sertifikalar: 

1. Satın alınacak Telsiz Cihazları ISO standartlarına uygun olacaktır. İstekli söz konusu 

uygunluk belgelerini teklif evrakları ile birlikte verecektir. 

2.  İstekli; teklif ettiği cihazlara ait Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 

Uygunluk Belgesini Teklif evrakları ile birlikte verecektir. 

4.4 - Bu ihalede tek sözleşmeye bağlı olarak; 

Bu ihalede “Hava Yer Telsizleri” benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - Bu ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanı Konya Yolu Üzeri No: 66 Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet 

Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç 

Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği zemin kat 058 nolu oda adresinde görülebilir ve 

150,00 TL (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 10/04/2013 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar Konya Yolu Üzeri No: 66 

Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği zemin 

kat 058 nolu oda ya verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 2512/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BUHARKENT İSTASYONUNDA YERLİ SİNYALİZASYON 
SİSTEMİ PROJESİNDE KULLANILACAK 1 ADET 20 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ 

KAYNAĞI (UPS) ALINMASI VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/33539 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi No:121/A 35220 
Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d) İhalenin Görülebileceği İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr.  
  www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Buharkent 

İstasyonunda Yerli Sinyalizasyon Sistemi Projesinde Kullanılacak 1 Adet 20 KVA Kesintisiz Güç 
Kaynağı (UPS) Alınması ve Montajı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

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

Başkanlığına 08.04.2013 Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00.-TL bedelle temin 
edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2423/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İlbak Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin IV No.lu Çorum Petrol Bölgesi’nde 

İLB/IV/A işaretli sahada 1 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 23.01.2013 ve bunu tamamlayan 
07.03.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası 
gereğince ilan olunur. 2514/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nıın XVII No.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde Çanakkale 

ili sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/TPO/4534 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının 
müddeti 10.02.2013 tarihinde sona ermiştir. 

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete 
tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa 
maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince 
şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında 
selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan 
olunur. 2515/1-1 

————— 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. XII No.lu Gaziantep Petrol Bölgesinde 

Şanlıurfa ve Gaziantep İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/ARR/4279, 4280 ve 4281 hak 
sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatnamesini 15.03.2013 tarihinde terk etmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete 
tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, 
maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, 
Şirketin teminatından karşılanabilmesi için, ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında 
selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan 
olunur. 2516/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 
 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Eskipazar Kaymakamlığı Köylere 

Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 
İl/İlçe Karabük/Eskipazar 

Adresi 

Merkez Mahalle Cumhuriyet 

Caddesi Hükümet Konağı Kat: 3 

Eskipazar/Karabük 

Tel-Faks 0 370 818 10 05 - 816 13 81 

Posta Kodu 78400 E-Mail 
 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Yıl Yapı İnşaat Nakliyat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Sariye Dalli 

Adresi 
Çankırı Caddesi No: 69/9 Dışkapı 

Altındağ/Ankara 
12958190498 

T.C. Kimlik No. 12961190324 
 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9530112895 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 149469-27/10861 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2533/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/187927 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Iğdır İl Özel İdaresi  İl/İlçe Iğdır/Merkez 

Adresi 
Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet 

Caddesi No: 245 
Tel-Faks 0476 227 74 15 – 0 476 227 83 21 

Posta Kodu 
 

E-Mail 76ozelidare@icisleri.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Taşlı İnşaat Orman Ürünleri Turizm 

Sanayi  Pazarlama ve İthalat İhracat 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Çarşı Mahallesi Terziler Sokak Kemer 

Altı Çarşısı No: 17 Trabzon 
 

T.C. Kimlik No. 
  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
819 007 48 35 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15105/Trabzon - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2532/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/187927 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Iğdır İl Özel İdaresi  İl/İlçe Iğdır/Merkez 

Adresi 
Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet 

Caddesi No: 245 
Tel-Faks 0476 227 74 15 – 0 476 227 83 21 

Posta Kodu 
 

E-Mail 76ozelidare@icisleri.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Tuşba İnşaat Turizm Nakliyat Gıda 

Temizlik Oto ve Ticaret Sanayi 

Limited Şirketi 

Hüseyin Biçer 

Adresi 
Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi 

Güneş Sok. Çelen Apt. 14/A Bolu 

Tabaklar Mahallesi Hastane Cad. 

Güneş Sok. Çelen Apt. 14/A Bolu 

T.C. Kimlik No. 
 

356 660 047 96 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
872 034 04 27 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 4554/Merkez - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2532/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/187927 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Iğdır İl Özel İdaresi  İl/İlçe Iğdır/Merkez 

Adresi 
Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet 

Caddesi No: 245 
Tel-Faks 0476 227 74 15 – 0 476 227 83 21 

Posta Kodu 
 

E-Mail 76ozelidare@icisleri.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Yakup Ulutaş İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Yakup Ulutaş 

Adresi 
Cumhuriyet Meydanı No: 8 Tuzluca 

Iğdır 

Cumhuriyet Meydanı No: 8 

Tuzluca Iğdır 

T.C. Kimlik No. 
 

702 131 761 20 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
929 001 36 39 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 273 Tuzluca - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2532/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/75355 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
MSB. Balıkesir İnşaat Emlak Bölge 

Başkanlığı 
İl/İlçe BALIKESİR / Balıkesir Merkez 

Adresi 
Gümüşçeşme Mah. Kepsut Cad. 

No : 90   
Tel-Faks 266 239 41 44 / 266 245 62 11 

Posta Kodu 10040 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

HİPERKOL İNŞAAT TAAHHÜT 

GIDA TURİZM SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Elif GÖLGE 

Adresi 
Zübeyde Hn. Cad. No: 102/B Karşıyaka / 

İZMİR 
 

T.C. Kimlik No. - 40189589644 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4630457575 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 133981 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2531/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/75355 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
MSB. Balıkesir İnşaat Emlak 

Bölge Başkanlığı 
İl/İlçe BALIKESİR / Balıkesir Merkez 

Adresi 
Gümüşçeşme Mah. Kepsut Cad. 

No : 90   
Tel-Faks 266 239 41 44 / 266 245 62 11 

Posta Kodu 10040 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

OLUR İNŞAAT TAAHÜT 

TURİZM GIDA TEMİZLİK 

SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

- 

Adresi 
1671 SK.  NO : 94  DAİRE :6 

Karşıyaka / İZMİR 
- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6420132043 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 95516 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2531/2/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/193564 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü,  

Demirci Orman İşletme Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Demirci Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Manisa/Demirci 

Adresi 
Secaattin Mah. Üniversite Cad.    

No: 27 
Tel-Faks 0 236 462 13 07- 0 236 462 32 02 

Posta Kodu 15900 E-Mail demirciisl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mustafa Karakoç  

Adresi 
Atatürk Mah. Şirin Sok. No: 10 

Mahmutlar Beldesi Demirci/Manisa 
 

T.C. Kimlik No. 44413659028  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5150181884  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Demirci Şoförler ve Otomobilciler 

Esnaf Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 45/105949  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2511/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/135897 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü/Uşak Orman İşletme 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Uşak Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe  

Adresi 
Kurtuluş Mah. İsmetpaşa Cad.      

No: 92 Uşak 
Tel-Faks  

Posta Kodu 64100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Yapım İnşaat Taahhüt Tekstil Maden 

San. ve Tic. Ltd.Şti. 
Selam Yıldız 

Adresi 
Şemikler Mah. 1671 Sok. No: 291/B 

Karşıyaka/İzmir 

M.Fevzi Çakmak Mh. Mustafa 

Kemal Bulvarı 41/101 Urla/İzmir 

T.C. Kimlik No.  38416195546 - Tel: 0535 690 05 21 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9370118605  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 761321  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2510/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/91910 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Adalet Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığı 
İl/İlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi 

Ergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet 

Blv. No:448/B Şaşmaz-

Yenimahalle/Ankara 

Tel-Faks 0312 293 20 00-0312 293 22 27 

Posta Kodu 6370 E-Mail bidb proje.adalet.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Köksal Bilişim Teknolojileri 

İletişim Elektronik ve Fot. San. ve 

Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
1 Selanik Caddesi 6/D 

Kızılay/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
584 002 6091  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 94890  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
( ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2568/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/3978 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı/Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü İl/İlçe Erzincan 

Adresi 
Fatih Mah. 709. Sk. No: 1 

Erzincan 
Tel-Faks 0446 226 59 19 – 0446 225 58 23 

Posta Kodu 24100 E-Mail hsm24.destek@saglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
BİLFO Bilgisayar ve Bilişim 

Sistemleri Ltd. Şti. 
Aslı Uzunal 

Adresi 
Mustafa Kemal Mh. 2141 Sk. Ansoy 

Ap. No: 17/10 Çankaya/Ankara 

Koru Mh. 2541 Sok. Başkent 

Doktorlar Sitesi A2 Blok No: 3/4 

Çayyolu Yenimahalle/Ankara 

T.C. Kimlik No.  20978337908 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
171 002 0705  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Ticaret Sicil No: 93097  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2530/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/151465 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Kahramanmaraş 

Adresi 
Şazibey Mah. Malik Ejder Cad. 

No: 129/1 
Tel-Faks 0344 2351702 – 03442351707 

Posta Kodu 46100 E-Mail kahramanmaras@gsgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Onursal Proje Mim. Müh. İnş. Tel. 

Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Celalettin Aktaş 

Adresi 
Turan Güneş Bulvarı No: 25/8 

Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  12247109354 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Midyat Mal Müdürlüğü 6440358450  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mardin Sanayi ve Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Midyat – 1074                                         

Oda Sicil No 10563 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2540/1/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/151465 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Kahramanmaraş 

Adresi 
Şazibey Mah. Malik Ejder Cad. 

No: 129/1 
Tel-Faks 0344 2351702 – 03442351707 

Posta Kodu 46100 E-Mail kahramanmaras@gsgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Öz-Tunç İnş. Tel. Turz. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
Abdurrahman Tunç 

Adresi 
Turan Güneş Bulvarı No: 25/8 

Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  48100614598 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Seymenler Vergi Dairesi 6620086663  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mardin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Midyat – 1022                                       

Oda Sicil No 10366 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2540/2/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 26 Mart 2013 – Sayı : 28599 

 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/158071 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/TCDD 

İşletmesi Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi Talatpaşa Bulvarı Gar/Ankara Tel-Faks 0 312 309 0 515-4419/0 312 311 53 05 

Posta Kodu 6330 E-Mail malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
SANİTO Demiryolu Taşımacılığı ve 

Bakım Onarım Limited Şirketi 
 

Adresi 

Arap Camii Mah. Perşembe Pazarı 

Sok. Komerciyale İş Hanı No: 9 Kat: 6 

34420 Karaköy - Beyoğlu/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Galata Vergi Dairesi 645 002 3324  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
305146  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2524/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kütahya Teknik ve Endüstri 

Meslek Lisesi Müdürlüğü 
İl/İlçe Kütahya/Merkez 

Adresi 
Abdurrahman Karaa Bulvarı 

No:27 Kütahya/Merkez 
Tel-Faks 

0 (274) 223 62 68                                   

0 (274) 223 40 71 

Posta Kodu 43020 E-Mail 178595@meb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Kenan Tanlıkolu  

Adresi 
Evliya Çelebi Mah. Gürgen Sk. No:5/1 

Kütahya 
 

T.C. Kimlik No. 62482014760  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yok  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yok  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Yok  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2525/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk

ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Maliye Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR
— Siirt İli Baykan İlçesi Ziyaret Beldesinin İsminin “Veyselkarani” Olarak

Değiştirilmesi Hakkında Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER
— Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
— Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma

ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


