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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA

KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

MADDE 1 – 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet dış

borcu”, “Garantili imkân”, “Genel giderler” ve “Stratejik ölçüt” tanımları aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, “İkraz ücreti” tanımından sonra gelmek üzere “Mutabakat Zaptı”, “Türev ürün”

tanımından sonra gelmek üzere “Ulusal Fon”, “Ulusal yetkilendirme görevlisi”, “Uygulama

birimi” ve “Yararlanıcı” tanımları eklenmiştir.

“Devlet dış borcu: Müsteşarlık tarafından; herhangi bir dış finansman kaynağından be-

lirli bir itfa planına göre geri ödenmek üzere sağlanan finansman imkânları ile borç üstlenimi

ve Hazine garantileri kapsamında üstlenilen her türlü mali yükümlülüğü,”

“Garantili imkân: Bu Kanun kapsamında sağlanan Hazine garantilerini,”

“Genel giderler: Devlet borcunun yürütülmesi ve yönetilmesi için yapılan kayıt ve tescil

giderleri, kredi derecelendirme kuruluşlarına ödenen ücretler, avukatlık ücreti, müşavirlik üc-

reti, kur farkları, komisyon ödemeleri, gecikme faiz ve cezaları, Devlet iç borçlanma senetleri

basım ve ilan giderleri ve benzeri tüm masraf ve giderler ile Müsteşarlık tarafından nakit, borç,

alacak ve diğer hazine işlemleri kapsamında yaptırılan iş, işlem ve diğer hizmetler karşılığı

ödenen ücret, masraf, komisyon ve benzeri giderleri,”
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“Stratejik ölçüt: Borç, nakit ve risk yönetiminde esas alınacak olan ve genel risk/maliyet

hedeflerini ifade eden gösterge ve kriterleri,”

“Mutabakat Zaptı: 30/1/2003 tarihli ve 4802 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

ve 24/2/2003 tarihli ve 2003/5313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Ulusal Fon’un

Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptını,”

“Ulusal Fon: Mutabakat Zaptında tanımlanan ve Hazine Müsteşarlığı bünyesinde Av-

rupa Birliği fonlarının aktarıldığı birimi,”

“Ulusal yetkilendirme görevlisi: Mutabakat Zaptına göre Ulusal Fona başkanlık eden

görevliyi,”

“Uygulama birimi: Avrupa Birliğinden sağlanan fonların, ihaleye çıkmak, sözleşme ve

ödeme yapmak, muhasebe ve raporlama işlemlerini yürütmek suretiyle kullanımından sorumlu

olan birimleri,”

“Yararlanıcı: Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında program ve/veya proje yürüten

özel veya kamu kurum ve kuruluşlarını,”

MADDE 2 – 4749 sayılı Kanunun 7/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanun kapsamındaki halka açık olmayan kurum ve kuruluşlara ait taşınır ve ta-

şınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin,

ilgili kurumların görüşleri alınarak alım, satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli

veya bedelsiz devir ve benzeri işlemleri mevzuatta yer alan şekil kurallarına tabi olmaksızın

tesis etmeye ve bu işlemleri aynı usule tabi olarak yapmak üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102

sayılı Türk Ticaret Kanununun kuruluş, tescil, denetleme, sermaye, tasfiye ve işleyişe ilişkin

hükümlerine bağlı olmaksızın özel hukuk tüzel kişiliğini haiz varlık kiralama şirketleri kurmaya

veya özel hukuk tüzel kişiliğini haiz varlık kiralama şirketleri kurmak üzere kamu sermayeli

kurumları görevlendirmeye Bakan yetkilidir. Bakan tarafından kurulmasına karar verilen ve

sermayesinin tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketlerinin ana sözleş-

mesi ve değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanır. Bu şirketler 2/7/1964 ta-

rihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin “C) Ticaret Sicili harçları:” başlıklı

bölümünde sayılan, ticari işletme rehni dâhil her türlü ticaret sicili harçlarından ve Türkiye Ti-

caret Sicili Gazetesi’nde yapılacak her türlü ilana ilişkin ilan ücretlerinden muaftır. Bu şirket-

lerin yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikalarına ilişkin şirket ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki

ihtilaflarda Ankara Asliye Ticaret Mahkemeleri yetkilidir. Bu şirketler söz konusu taşınır ve

taşınmazlar ile maddi olmayan varlıklara dayalı olarak, hasılatı Müsteşarlığa aktarılmak üzere

yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kira sertifikası ihraç edebilir. Bu ihraçlara konu olan varlıklar

üzerinde, ihracın vadesi süresince ihraç koşullarına aykırı herhangi bir hukuki işlem tesis edi-

lemez. Bu husus, ilgili taşınmazın tapu kütüğüne şerh edilir. İlgili kurumlar, bu madde kapsa-

mındaki varlık kiralama şirketlerinin bu madde kapsamındaki taşınır ve taşınmazlar ile haklar

ve diğer maddi olmayan varlıklarda tasarruf etmesini teminen tapu sicilinde değişiklik dâhil
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gerekli her türlü işlemleri münhasıran Müsteşarlığın yazılı başvurusu üzerine gerçekleştirirler.

Bu fıkra kapsamındaki işlemlere konu olan kamu varlıklarının kullanımıyla ilgili bakım, ona-

rım, işletme, inşaat ve benzeri iş ve işlemler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılır ve

buna ilişkin harcamalar kendi bütçelerinden karşılanır. Bu fıkra kapsamındaki kira sertifikaları,

14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve sermaye pi-

yasası mevzuatı bakımından Müsteşarlık tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere ilişkin ola-

rak ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara tabidir. Bu sertifikalar, 4/1/2002 tarihli ve 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun uygulamasında teminat olarak kabul edilir.”

“Bakan tarafından kurulmasına karar verilen ve tamamı Hazine Müsteşarlığına ait olan

varlık kiralama şirketlerinin denetimi Hazine Müsteşarlığının denetimi çerçevesinde yapılır.

Bu şirketler, 6102 sayılı Kanun, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer

mevzuat uyarınca defter tutma ve diğer yükümlülüklerden muaftır. Bu şirketlere, 18/5/2004

tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu,

8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-

name ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Dü-

zenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz. Bu madde kapsa-

mında kurulan varlık kiralama şirketlerine ait her türlü taşınmazlar 9/5/2012 tarihli ve 6305

sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile ihdas edilen zorunlu deprem sigortasına tabi değildir. Bu

madde kapsamında kurulan varlık kiralama şirketlerine ait mallar ve her çeşit varlıklar, ceza

ve takip hukuku başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat uygulaması bakımından devlet malı

hükümlerine tabidir. Bu madde uyarınca yapılacak kiralama işlemleri, 11/1/2011 tarihli ve 6098

sayılı Türk Borçlar Kanununun kira sözleşmelerine ilişkin hükümlerine tabi değildir ve söz

konusu işlemler hakkında bu madde uyarınca taraflar arasında düzenlenecek sözleşme hüküm-

leri uygulanır.”

MADDE 3 – 4749 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi

ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “yatırım harca-

malarına kıyasla” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“Hazine garantileri ile lehine garanti sağlanan taraftan verilecek her garanti için bir de-

faya mahsus olmak kaydıyla garanti edilen tutarın yüzde birine kadar garanti ücreti alınır.”

“Hazine garantilerinin verilmesine ilişkin olarak garanti ücretinin belirlenmesi, garan-

tinin değerlendirilmesi, bütçeleştirilmesi, riskin sınırlandırılması ve paylaşımı ile garantiye iliş-

kin bilgilerin kamuoyuna açıklanması ve garanti edilen tutarın tespit edilmesi de dâhil olmak

üzere bu hususlara ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle be-

lirlenir.”

MADDE 4 – 4749 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin yedinci fıkrasının birinci cüm-

lesinde yer alan “krediler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Müsteşarlığın garantisi altında

uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen tahvil ihraçları” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 5 – 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “kaynaklanan

ödemeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile nakit, borç, alacak ve diğer Hazine işlemleri

kapsamında yaptırılan iş, işlem ve diğer hizmetler karşılığı ödenecek ücret, masraf, komisyon

ve benzeri tutarlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – 4749 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Hesaptaki tutarlar nemalandırılır. Nemalandırmanın şartları Müsteşarlık ile Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından müştereken tespit olunur.”

MADDE 7 – 4749 sayılı Kanunun 14/A maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer

alan “yatırım harcamalarına kıyasla” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 8 – 4749 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“7/A maddesi kapsamında gerçekleştirilecek işlemler ve ihraç edilecek kira sertifikaları

ile kira sertifikalarının ihracına ilişkin işlem ve kâğıtlar, damga vergisi ve harçlardan ve genel

yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı veya bu idareler nezdinde tesis edi-

len kuruluşlar tarafından döner sermaye ve sair isimler altında alınan ücretlerden müstesnadır.”

MADDE 9 – 4749 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ha-

zine alacakları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “diğer Hazine alacakları,” ibaresi ve maddeye

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Müsteşarlığa bağlı muhasebe birimleri hesaplarına kaydedilen menkul kıymetlerden

hukuken takip kabiliyeti kalmayan veya ekonomik değeri bulunmayanların hesaplardan çıka-

rılmasına Bakan yetkilidir. Hesaplardan çıkarılan menkul kıymetler, 28/9/1988 tarihli ve 3473

sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda yer alan sürelere tabi ol-

maksızın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 10 – 4749 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Fonlara yapılacak aktarımlar

EK MADDE 1 – Tam mükellef sermaye şirketlerine iştirak etmek suretiyle finansman

sağlayan tüzel kişi ve girişim sermayesi fonları ile bireysel katılım yatırımcılarının yatırım

yaptığı girişim şirketlerine eş finansman sağlayan ortak yatırım fonlarına kaynak sağlamak

amacıyla kurulan üst fonlara Müsteşarlık tarafından taahhüt edilecek kaynağın üst sınırını ve

niteliğini, kaynak aktarılacak üst fonların, üst fonlara bağlı alt fonların ve ortak yatırım fonla-

rının seçim kriterlerini, yatırım yapılabilecek alanları, denetimi, taahhüt edilen tutardan kay-

naklanan her türlü ücret ve masrafın üst sınırlarını ve uygulamaya ilişkin diğer hususları Ba-

kanlar Kurulu belirler.

Taahhüt edilen tutardan dönemler itibarıyla üst fona ödenecek miktarı belirlemeye ve

aktarmaya Bakan yetkilidir. Kaynak taahhüdüne ilişkin ödeme Müsteşarlık bütçesine konulan

ödenekten karşılanır.
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Üst fonun ve/veya alt fonun tasfiyesi veya sona ermesi durumunda Müsteşarlık tara-

fından üst fona aktarılan kaynakların bakiye tutarı genel bütçeye gelir kaydedilir. Diğer kamu

kurumları tarafından üst fonlara hibe olarak aktarılan paylardan kaynaklanan bakiye tutarlar

da üst fon tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Müsteşarlığın ilgili hesabına ak-

tarılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye

Bakan yetkilidir.”

MADDE 11 – 4749 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ulusal Fonun kullanımı

EK MADDE 2 – Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe ko-

nulan anlaşmalar çerçevesinde, Türkiye tarafından sağlanacak eş finansman ile Avrupa Ko-

misyonuna yapılacak iade, kur farkı, gecikme faizi ve benzeri nedenlerden doğabilecek finans-

man ihtiyaçları, yararlanıcılar tarafından sağlanır. Bu fıkra kapsamındaki finansman, ulusal

yetkilendirme görevlisinin talebi üzerine yararlanıcılar tarafından en geç otuz gün içinde Ulusal

Fona aktarılır. Ulusal Fona aktarılan tutarlar, Mutabakat Zaptı ve Avrupa Komisyonu ile imza-

lanarak usulüne göre yürürlüğe konulan diğer anlaşmalarda yer alan hükümler çerçevesinde

kullandırılır.

Yararlanıcıların birinci fıkra kapsamındaki yükümlülüklerini zamanında yerine getir-

memeleri hâlinde, sözleşmeye bağlanmış projelere ilişkin olarak uygulama birimlerine akta-

rılması gereken tutarlar ile Avrupa Komisyonuna Ulusal Fon tarafından yararlanıcılar adına

yapılacak ödemeler için ihtiyaç duyulan kaynak, Müsteşarlığın yılı bütçesine bu amaçla konu-

lan ödenekten Ulusal Fona transfer edilir. Bu fıkra kapsamında yararlanıcılar adına yapılan

ödemelerden doğan alacakların tahsilinde, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yö-

netimi ve Kontrol Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamı dışında

kalan kurumlar için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-

kında Kanun, 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar için

29/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Umumî, Mülhak ve Hususî Bütçelerle İdare Edilen Daireler

ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususî İdarelere Aid Daire

ve Müesseseler Arasındaki İhtilâfların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanun hükümleri uygu-

lanır.

Avrupa Komisyonu tarafından tahsis edilen fonların Ulusal Fona transferinde gecikme

yaşanması hâlinde, anlaşmalar çerçevesinde uygulama birimleri tarafından sözleşmeye bağla-

nan projelere ilişkin zorunlu aktarımlar için ihtiyaç duyulan kaynak, Müsteşarlığın yılı bütçe-

sine bu amaçla konulan ödenekten Ulusal Fona transfer edilir. Avrupa Komisyonu tarafından

Ulusal Fona aktarılmasını müteakip söz konusu fonlar genel bütçeye gelir kaydedilir.

Birinci fıkra kapsamında, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kurumlarca

Ulusal Fon hesaplarına aktarılan ancak kullanılmayan tutarlar, ilgili program kapandıktan sonra

genel bütçeye gelir kaydedilir. Diğer kurum ve kuruluşlarca aktarılan ve kullanılmayan tutarlar

ilgili kuruma iade edilir.
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Mali iş birliği kapsamındaki program ve projelerin uygulanması sırasında uygulama

birimleri tarafından gecikme cezası da dâhil olmak üzere yüklenicilerden tahsil edilen tutarlar,

söz konusu program ve projelerin tamamlanmasını müteakip genel bütçeye gelir kaydedilir.

Ulusal Fon adına açılan Avrupa Birliği katkı hesapları dışındaki hesaplardan elde edilen

nemalar her mali yıl sonunda genel bütçeye gelir kaydedilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça hazırlanacak yönet-

melikle düzenlenir.”

MADDE 12 – 4749 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Temettü ödemeleri ile kâr aktarımlarının taşınmaz devri ile yapılması

EK MADDE 3 – 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki teşebbüsler ile Hazinenin veya Özelleştirme İda-

resi Başkanlığının pay sahibi olduğu kuruluş, şirket, işletme ve bankaların Müsteşarlığa veya

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yapacakları temettü ödemeleri ile mevzuatlarından doğan

kâr aktarımları, nakdi ödeme yanında mülkiyeti söz konusu teşebbüs, kuruluş, şirket, işletme

ve bankalara ait olan taşınmazların mülkiyetinin Hazineye devri suretiyle de gerçekleştirilebilir.

Teşebbüs, kuruluş, şirket, işletme ve bankaların bu yöndeki talebinin ilgisine göre Müsteşarlıkça

veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca uygun bulunması hâlinde, Maliye Bakanlığınca be-

lirlenecek rayiç bedelleri üzerinden bu taşınmazların mülkiyetlerinin Hazineye devrine, ilgisine

göre Bakanın veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakanın uygun görüşü üze-

rine Maliye Bakanı yetkilidir.

Maliye Bakanlığınca belirlenecek rayiç bedeller 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi

Usul Kanununun 267 nci maddesinin uygulanmasında emsal bedeli olarak dikkate alınır.

Bu madde kapsamında temettü ödemeleri ile kâr aktarımlarının taşınmazların mülki-

yetinin Hazineye devri yoluyla yapılması hâlinde 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme

Uygulamaları Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususları düzenlemeye ve tereddütleri gidermeye

Bakan yetkilidir.”

MADDE 13 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-

kında Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4706 sayılı Hazineye Ait

Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesi” ibaresi “4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “faiz gelirleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve

28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hak-

kında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen

kira sertifikalarından elde edilen kira gelirleri ve vade sonunda lehe alınan paralar,” ibaresi ek-

lenmiştir.
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MADDE 15 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici

madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 84 – Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürür-

lüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında

tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin

olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve

maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edil-

meyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.

Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sâri inşaat ve onarım

işlerine ilişkin ödemeler üzerinden ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra

edenlere yapılan ödemelerden, fon hesabından yapılan harcama tutarları ile sınırlı olmak üzere,

94 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi

Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 30 uncu maddesinin birinci fık-

rasının (a) ve (b) bentleri uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.”

MADDE 16 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 113 üncü maddesine

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içe-

risinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı

esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve

mayıs ayı içerisinde ödenir. Genel bütçe geliri olarak kaydedilen elektrik üretimi lisans harç-

larından hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisans harçlarının %90’ı, haziran ayının so-

nuna kadar, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapan tesisin bulunduğu yerin il özel

idaresine, il özel idaresi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesine aktarılır. Hesaplanarak

aktarılan bu tutarlar, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel

Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre belediyelere ve il özel idare-

lerine ayrılacak payların hesabında matraha dâhil edilmez.”

MADDE 17 – 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifeye aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“XV – Elektrik üretimi lisans harçları:

1- Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kul-

lanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların

(Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üze-

rinden Binde 15

Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına

dâhil edilmez.”

MADDE 18 – 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Kanununun 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesinin birinci

fıkrasının son cümlesi ile 428 inci maddesi Banka hakkında uygulanmaz.”
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MADDE 19 – 1211 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilecek dört üyeden oluşur. Bir

denetleme kurulu üyesinin üyelikten ayrılması hâlinde, denetleme kurulunun diğer üyeleri, ge-

nel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine seçilme şartlarını taşıyan birisini

seçerler.

Denetleme Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır.

Denetleme Kurulu üyeliğine seçileceklerin yüksek öğrenim yapmış, bankacılık ve mu-

hasebe alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları şarttır.”

MADDE 20 – 1211 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İşçiler hariç olmak üzere Banka mensupları ile Banka Meclisi üyeleri hakkında,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükümleri uygulanır.”

MADDE 21 – 1211 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan De-

netleme Kurulu üyeleri, görev sürelerinin bitimine kadar görevlerini ifaya devam ederler.”

MADDE 22 – 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü mad-

desinin birinci fıkrasında yer alan “(a), (b), (s) ve (y)” ibaresi “(a), (b), (s), (y) ve (z)” şeklinde

değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“z) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlen-

mesi Hakkında Kanunun 7/A maddesi kapsamında kira sertifikası ihracı işlemine konu olan

binalar.”

MADDE 23 – 1319 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“(a), (b), (f) ve (ı)” ibaresi “(a), (b), (f), (ı) ve (j)” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“j) 4749 sayılı Kanunun 7/A maddesi kapsamında kira sertifikası ihracı işlemine konu

olan arazi ve arsalar.”

MADDE 24 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 7 nci

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları kamulaştırma yoluyla taşınmaz

edinemez.”

MADDE 25 – 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı

Teşvik Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Her türlü afetten” ibaresi

“Her türlü acil durum ve afetten” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-

Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkra-

sına; “haberleşme,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kongre merkezi, kültür ve turizm yatı-

rımları, ticari bina ve tesisler, spor tesisleri, yurtlar, tema parklar, balıkçı barınakları, silo ve

depo tesisleri, jeotermal ve atık ısıya dayalı tesisler ve ısıtma sistemleri” ibaresi, “demiryolu”
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ibaresinden sonra gelmek üzere “ve raylı sistemler” ibaresi, “gar kompleksi” ibaresinden sonra

gelmek üzere “ve istasyonları, teleferik ve telesiyej tesisleri” ibaresi, “sınır kapıları” ibaresinden

sonra gelmek üzere “ve gümrük tesisleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 27 – 3996 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yassıada ve Sivriada’da bu Kanun kap-

samında, 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki düzenlemeye tabi olmaksızın, kamu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya üst kuruluşlarına doğrudan sözleşme yapma suretiyle

kültürel ve turizm amaçlı yatırım ve hizmetler yaptırabilir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya üst kuruluşları, bu madde kapsa-

mındaki yatırım ve hizmetleri kendileri yapabileceği gibi başka şirketler vasıtasıyla da yapa-

bilirler. Bu şirketlerin daha önce yap-işlet-devret projesi üstlenmiş olması bu madde kapsa-

mında yeni bir proje yüklenilmesine engel değildir.

Yassıada ve Sivriada’da yapılacak olan planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer

düzenlemeler 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer

alan kısıtlama ve prosedürlere tabi değildir.”

MADDE 28 – 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında

Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25 – Mülga 2/1/1961 tarihli ve 196 sayılı Ekici Tütünleri Satış Pi-

yasalarının Desteklenmesine Dair Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Ba-

kanlar Kurulu kararları uyarınca, Hazine nam ve hesabına yürütülen destekleme alımlarına iliş-

kin olarak Gayrimenkul A.Ş. tarafından yönetilen Tütün Destekleme Bilançosu, bilanço ka-

lemlerinin anılan Şirket bilançosuna devri suretiyle tasfiye edilir.

Devir ve tasfiye işlemlerini takiben, Gayrimenkul A.Ş. bilançosunun aktifinde yer alan

Hazineden olan destekleme alacakları ile devir işlemi öncesi Tütün Destekleme Bilançosunun

pasifinde ticari borçlar kaleminde yer alan borçlar karşılıklı olarak terkin edilir.

Bu kapsamda yapılan işlemler nedeniyle oluşan gelir ve giderler kurum kazancının tes-

pitinde dikkate alınmaz. Devir ve terkin işlemleri nedeniyle yapılan işlemler harçtan, düzenle-

nen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.”

MADDE 29 – 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “finansmanı dış kredilerle sağlanan projelerle ilgili ithalata

ilişkin izinleri vermek,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“d) Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün görevleri;

1) Bireysel katılım sermayesi ve Türk parasının kıymetini koruma ile ilgili konularda

mevzuatı hazırlamak, uygulamak, ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek, yönlendirmek ve

denetimini sağlamak, bu mevzuatın Avrupa Birliği mevzuatı ile uyum çalışmalarını yürütmek,

2) Kambiyo politikalarına ilişkin esasları düzenlemek, kambiyo politikalarının uygu-

lanması ile ilgili konularda Müsteşarlık ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkilerini

kurmak,
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3) Mali sektöre ilişkin iç ve dış gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, mali sektörü ge-

liştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak,

4) Finansal düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve borsalarla iş birliği yapmak,

5) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.”

MADDE 30 – 4059 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde

yer alan “Petrol Kanununun vergi dışında kalan hükümleri ile” ibaresi madde metninden çıka-

rılmıştır.

MADDE 31 – 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde

yer alan “Müsteşar Yardımcısı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Kurul Başkanı” ibaresi ek-

lenmiştir.

MADDE 32 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu

maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığından” ibaresi “Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanlığından”, “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-

lığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kuru-

mundan İşsizlik Sigortası Fonuna bu Kanun hükümleri kapsamında aktarılan tutarlar ile Hazine

Müsteşarlığından İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılan devlet payı tutarlarına ilişkin fazla ve/veya

eksik ödeme yapıldığının tespit edilmesi hâlinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine

getirir.”

MADDE 34 – 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesinde yer alan “Devlet katkısı ve varsa getirilerinin” iba-

releri “Devlet katkısı hesabındaki tutarın” şeklinde, “Devlet katkısı ve getirilerinden” ibareleri

“Devlet katkısı hesabındaki tutarlardan” şeklinde, “Devlet katkısına ilişkin hesabındaki varsa

hak kazanılmayan birikim tutarı” ibaresi “Devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılmayan

tutarlar” şeklinde, “Devlet katkısı ve getirileri” ibaresi “Devlet katkısı hesabındaki tutarlar”

şeklinde değiştirilmiş, maddenin dördüncü fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşa-

ğıdaki cümleler eklenmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir. 

“Ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen tutarlar, ödenmesi gereken tarihten itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci

maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Ka-

nun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili vergi

dairesine bildirilir. Tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir ve tahsilata ilişkin bilgi,

vergi dairesince Müsteşarlığa iletilir.”

“Katılımcıların Devlet katkısına esas teşkil eden katkı paylarının doğru hesaplanma-

sından şirketler sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısı, ödeme tari-

hinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına

göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere
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emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir. Tahsil

edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir ve tahsilata ilişkin bilgi, vergi dairesince Müste-

şarlığa iletilir.”

“Bu madde kapsamında; Devlet katkısının Müsteşarlıkça emeklilik gözetim merkezine,

emeklilik gözetim merkezince şirketlere, şirketlerce katılımcıların hesaplarına ödenmesi yahut

hak kazanılmayan tutarların şirketlerce geri ödenmesi için Müsteşarlıkça tanımlanan azami

ikişer iş günlük işlem süreleri için emeklilik gözetim merkezi ve şirketlerden nema talep edil-

mez. Emeklilik gözetim merkezi tarafından gerçekleştirilen işlemler için Müsteşarlıkça emek-

lilik gözetim merkezine ücret ödenmez.”

MADDE 35 – 4632 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin altıncı fıkrasına birinci

cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Müsteşarlıkça uygun görülen programlı geri ödeme tutarları hariç, aktarım tarihinden itibaren

üç yıl içinde katılımcı tarafından malûliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle, aktarılan birikim-

lerin bir kısmının veya tamamının alınarak sistemden çıkılması durumunda, aktarım nedeniyle

istisnadan yararlanılan tutar üzerinden yüzde 3,75 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır.”

MADDE 36 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların De-

ğerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Mülkiyeti Hazineye veya kamu idarelerine ait olan taşınmazlardan bir kamu idaresine

tahsisli olan ancak başka bir kamu idaresince kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için ihtiyaç

duyulan taşınmazlardan fiilen kamu hizmetlerinde kullanılanlar dâhil olmak üzere, hangi kamu

idaresinin taşınmaza daha çok ihtiyacının olduğunun belirlenmesi ve bunların tahsislerinin kal-

dırılarak ihtiyacı olan kamu idaresine tahsisi konusundaki idari uyuşmazlıklarda nihai karar

vermeye, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Mahalli idareler hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, dö-

ner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla

kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile

müesseselerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şir-

ketlerin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan tatil köyü, termal tesis, eğitim ve dinlenme

kampları, eğitim, dinlenme ve spor tesisleri, misafirhane ve diğer sosyal tesislerin ekonomiye

kazandırılması amacıyla, bu tesislerin maliklerinin kendilerince, Bakanlıkça, Özelleştirme İda-

resi Başkanlığınca veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca; değerlendirme işlemini yapacak

idarenin mevzuatına göre ve bu mevzuatta belirtilen usullere göre satılmak, kat/arsa karşılığı

inşaat yaptırılmak, üzerlerinde sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle veya diğer yöntemlerle

değerlendirilmesine, değerlendirmenin hangi idare tarafından ve hangi yöntemle yapılacağına,

Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.

Üçüncü fıkra kapsamındaki taşınmazların değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve özel

gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen bu tutar karşılığında idare bütçesine münhasıran yatırım
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ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Özel bütçeli

idarelerde bu gelirler muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve bütçelerine gelir olarak kayde-

dilir. İdareler bu gelirleri münhasıran yatırım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilgili mevzuat

hükümleri çerçevesinde ödenek eklemek suretiyle kullanır. Diğerlerinde ise, elde edilen gelirler

kendi mevzuatına göre muhasebe birimi hesaplarına aktarılarak bütçelerine gelir olarak kay-

dedilir ve ilgili mevzuatına göre münhasıran yatırım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kulla-

nılır. Değerlendirme işlemleri, maliki idareler dışında diğer idarelerce yapılan taşınmazlar için

yapılan masraflar aktarılacak gelirlerden düşülür.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, uygulamayı yönlen-

dirmeye ve izlemeye, uygulamada ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 37 – 4706 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar

üzerinde tersane, tekne imal ve çekek yeri (yat çekek yeri hariç) yatırımı yapılmak amacıyla

lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya adlarına kullanma izni verilen yatırımcılar tarafından

başvuruda bulunulması hâlinde; sözleşmeden doğan irtifak hakkı ve/veya kullanma izni be-

dellerinin gecikme zamları ile birlikte ödenmesi, Bakanlık aleyhine açılmış varsa davalardan

tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve buna ilişkin belge-

lerin aslının Bakanlığa ibraz edilmesi kaydıyla, sözleşmelerin devri dâhil bu maddenin yürür-

lüğe girdiği tarihten itibaren sözleşmelerinde hasılat payı alınacağına ve oranına ilişkin hüküm

bulunsun veya bulunmasın bu hükümler yerine toplam yıllık hasılatın binde biri oranında hasılat

payı alınır ve ayrıca irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli alınmaz.

Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar

üzerinde yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri (yat çekek yeri hariç) yatırımı yapılmasının

talep edilmesi hâlinde, bu taşınmazlar hakkında bir defaya mahsus alınacak katılım payı üze-

rinden artırma ihalesi yapılır. İhale sonucunda en yüksek teklifte bulunan yatırımcıdan katılım

payı tahsil edilerek irtifak hakkı ve/veya kullanma izni sözleşmesi düzenlenir. Bu yatırımcıların

toplam yıllık hasılatlarından binde bir oranında pay alınır, ancak irtifak hakkı ve/veya kullanma

izni bedeli alınmaz.

Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar

üzerinde tersane, tekne imal ve çekek yeri hariç diğer her türlü kıyı yapıları yapılmak amacıyla

lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcılar tarafından talep edil-

mesi hâlinde, asıl alanın ve asıl alanlara ilave verilen alanların irtifak hakkı ve/veya kullanma

izni sözleşmeleri; bu sözleşmelere göre tahsil edilmesi gereken toplam yıllık hasılattan pay

alınmasına ilişkin hükümler ile diğer hükümler korunarak alınması gereken toplam irtifak hakkı

ve/veya kullanma izni bedeli üzerinden; tersane, tekne imal ve çekek yerlerine (yat çekek yerleri

hariç) ilişkin olanlar ise, irtifak hakkı ve/veya kullanma izni bedeli alınmadan sözleşmelerinde

hasılat payı alınacağına ve oranına ilişkin hüküm bulunsun veya bulunmasın toplam yıllık ha-

sılattan alınacak binde bir oranındaki pay üzerinden tek bir sözleşmeye dönüştürülebilir.

Bu maddenin beşinci ve yedinci fıkrası kapsamında kalan işlemler 2/7/1964 tarihli ve

492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında alınan harçlardan muaftır.”
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MADDE 38 – 24/4/2003 tarihli ve 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik He-

sabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanuna aşağıdaki ek madde ek-

lenmiştir.

“EK MADDE 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılanlar da dâhil olmak

üzere birden fazla kurum hasım gösterilerek açılan davalarla ilgili olarak mahkemelerce Hazine

Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine hüküm altına alınan tutarlar Hazine Müs-

teşarlığı tarafından ödenir.

Bu madde kapsamında kişilere yapılmış ve yapılacak ödemeler ile yargılama giderleri

ve avukatlık ücretlerine ilişkin tutarlar, 8 inci madde kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca

asıl sorumlu olan işverenlerden tahsil edilerek Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına aktarılır.

Asıl sorumlu işverenin il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara

ait tüzel kişiler olması hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak tahsilat işlemle-

rinde 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Ge-

lirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabı ile ilgili olarak tahsil edilen ancak kişi bazında

hak sahipleri belirlenemediğinden Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarında bekletilen tutarlar,

Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına aktarılır. Bu

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak tahsilatlar için de bu fıkra hükmü uygulanır.”

MADDE 39 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Ka-

nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İç denetçi kadrolarına atanma

GEÇİCİ MADDE 21 – Merkezî yönetim kapsamındaki idarelerde ve sosyal güvenlik

kurumlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru

tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil, denetçi, müfettiş, kontrolör, sigorta denetleme

uzmanı, sigorta denetleme aktüeri, yasama uzmanı, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda mu-

rakıp ve uzman ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminat-

lar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teş-

kilatına ait uzman unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar, iç denetçi aday belirleme

sınavına katılabilmek için aranan yabancı dillerin birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sı-

navından en az elli puan almış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırk yaşını

doldurmamış olmak şartıyla, kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar

atanabilirler.

Bu Kanun kapsamındaki idarelerde mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sına-

vında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil mali hizmetler

uzmanı olarak en az beş yıl çalışmış olanlar, iç denetçi aday belirleme sınavına katılabilmek

için aranan yabancı dillerin birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli

puan almış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak

şartıyla, kendi idareleri, yükseköğretim kurumları ve mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına

31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.
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Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi

itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil il eğitim denetmeni, muhasebe denetmeni, millî emlak

denetmeni, sosyal güvenlik denetmeni veya mahalli idarelerde müfettiş olarak en az beş yıl

çalışmış olanlar, iç denetçi aday belirleme sınavına katılabilmek için aranan yabancı dillerin

birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli puan almış ve bu maddenin yü-

rürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmak şartıyla, yükseköğretim kurumları

ve mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.

Geçici 5 inci ve geçici 16 ncı maddelere göre atanan iç denetçiler, iç denetçi aday be-

lirleme sınavına katılabilmek için aranan yabancı dillerin birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavından en az elli puan almış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırk

yaşını doldurmamış olmak şartıyla, diğer idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine

kadar naklen atanabilirler. Bunlar, daha önce kendilerine verilen Kamu İç Denetçi Sertifikalarını

kullanmaya devam ederler.

Bu Kanun kapsamındaki idarelerde başvuru tarihi itibarıyla öğretim üyesi, tabip, diş

tabibi, eczacı, veteriner, biyolog, hukuk müşaviri, Hazine avukatı, avukat, mühendis unvanlı

kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlardan, iç denetçi aday belirleme sınavına katılabilmek

için aranan yabancı dillerin birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az elli

puan almış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olanlar,

belirli dönemlerde yapılacak sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katıla-

bilirler. Bu eğitimler sonucunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlar kamu idarelerinin iç de-

netçi kadrolarına atanabilirler ve bunlara atandıkları idarede geçerli Kamu İç Denetçi Sertifikası

verilir. İdarelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu fıkrada sayılan unvanlar dışında

ilave unvanlar belirlemeye, mühendislere ilişkin olarak lisans mezuniyetine göre bölüm şartı

getirmeye, bu fıkra kapsamındaki sertifika eğitimleri ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları be-

lirlemeye ve idarelerin özelliklerini göz önünde bulundurarak bu fıkraya göre atananların bir

başka idareye naklen atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye İç Denetim Koordinasyon

Kurulu yetkilidir.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara göre atananlar İç Denetim Koordinasyon Kurulu

koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı tarafından en az iki aylık sertifika eğitimine tabi tutulur

ve eğitim tamamlandıktan sonra bunlara atandıkları idarede geçerli Kamu İç Denetçi Sertifikası

verilir. Fiilen en az üç yıl iç denetçilik yaptıktan sonra İç Denetim Koordinasyon Kurulu tara-

fından belli dönemlerde yapılacak sertifika sınavına girerek başarılı olanlara, bu Kanun kap-

samındaki bütün idarelerin iç denetçi kadrolarına naklen atanmalarına imkân verecek nitelikte

Kamu İç Denetçi Sertifikası verilir. Bu maddeye aykırı bir şekilde iç denetçi kadrolarına ata-

nanların atamaları ile verilmiş ise Kamu İç Denetçi Sertifikası iptal edilir. Bu maddenin uygu-

lanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve tereddütleri gidermeye İç Denetim Koordi-

nasyon Kurulu yetkilidir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası

Kurul Yabancı Dil Sınavından en az elli puan almış olanlar da bu maddede aranan yabancı dil

şartını yerine getirmiş sayılır.”
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MADDE 40 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 158 inci madde-

sinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, (e), (f), (j) ve (k) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adli

para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.”

MADDE 41 – 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci mad-

desinin birinci fıkrasında yer alan “özel hukuk” ibaresinden önce gelmek üzere “gerçek kişiler

ve” ibaresi eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “bir özel hukuk” ibaresi “bir gerçek kişi

veya özel hukuk” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 42 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlen-

mesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan ve tamamı Hazine Müsteşarlığına ait

olan varlık kiralama şirketleri.”

MADDE 43 – 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesi-

nin on dokuzuncu fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve yirminci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(20) Sigorta eksperliği yapacakların niteliklerine; sigorta eksperlerinin sınıflandırıl-

masına, branşlar itibarıyla görev ve yetki alanlarının belirlenmesine; ruhsat, Levhaya kayıt ve

faaliyete ilişkin usul ve esaslar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönet-

melikle belirlenir.”

MADDE 44 – 5684 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(10) Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi

tanınan kurumlar hariç olmak üzere, sigorta acenteleri, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili

aracılık ile Müsteşarlığın uygun göreceği sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri dı-

şında başka bir ticari faaliyette bulunamaz.”

MADDE 45 – 5684 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin;

a) Birinci fıkrasına “İlgili mevzuat ile zorunlu tutulan sigortalardan kaynaklanan bu

fıkra kapsamındaki uyuşmazlıklar için ilgili kuruluş sigorta tahkim sistemine üye olmasa dahi

hak sahipleri bu bölüm hükümlerine göre tahkim usulünden faydalanabilir. Sigorta tahkim sis-

temine üye olmayan kuruluşlar bakımından Sigorta Tahkim Komisyonu giderlerine katılım

Hazine Müsteşarlığınca ayrıca belirlenir.” cümleleri eklenmiştir.

b) On ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir.

Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı

kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üze-

re Komisyon nezdinde itiraz edilebilir.”

“İtiraz talebinde bulunmak için bu madde uyarınca belirlenen başvuru ücretinin Komisyona

yatırılması şarttır. İtiraz üzerine hakem kararının icrası durur. İtiraz talebi münhasıran bu ta-

lepleri incelemek üzere Komisyon tarafından teşkil edilen hakem heyetlerince incelenir. İtiraz
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talebi hakkında işin heyete intikalinden itibaren iki ay içinde karar verilir. Beşbin Türk Lirası

ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları bu madde uyarınca süre-

sinde itiraz başvurusunda bulunulmaması hâlinde kesinleşir. Bu uyuşmazlıklar hakkında bu

madde uyarınca yapılan itiraz üzerine verilen karar kesindir. Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki

uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize gidilebilir.”

MADDE 46 – 5684 sayılı Kanunun 31/B maddesinin yedinci fıkrasına ikinci cümleden

sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu surette tespit edilen katılım paylarının Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi giderlerini kar-

şılayamaması durumunda bu madde uyarınca yayımlanacak yönetmelikte belirlenecek usul

ve esaslar dâhilinde Birlik Yönetim Kurulunca üye şirketlerden ayrıca katılma payı talep

edilebilir.”

MADDE 47 – 5684 sayılı Kanuna 33/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Hak sahiplerince aranmayan paralar

MADDE 33/B – (1) Özel hukuk hükümlerine tabi sigortalar kapsamında hak sahiplerine

ödenmesi veya iadesi gereken her türlü paranın ilgili mevzuat uyarınca zamanaşımına uğraması

ve ilgili şirket veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar ta-

rafından hak sahibine ulaşılamaması hâlinde, anılan paralar yapılacak ilanı müteakiben ilgisine

göre Güvence Hesabına veya özel kanun hükümlerine dayalı olarak kurulmuş bulunan kuru-

luşlara gelir kaydedilir.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.”

MADDE 48 – 5684 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Görev ve yetki

MADDE 36/A – (1) Bu Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlardan dolayı

yargılama yapmaya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görev-

lendireceği sulh, asliye veya ağır ceza mahkemeleri yetkilidir.”

MADDE 49 – 5684 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10 – (1) 33/B maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sa-

hiplerine ödenmesi veya iadesi gereken paralara ilişkin olarak anılan maddenin yürürlüğe gir-

diği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuata göre tamamlanan işlemler geçerliğini korur.

Bu kapsamda olup anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mev-

zuata göre tamamlanmayan işlemler, 33/B maddesi hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 50 – 5684 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce zorunlu sigortalar ve

hayat sigortalarıyla sınırlı olarak kendilerine sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi verilen

sigorta acenteleri bakımından 23 üncü maddenin onuncu fıkrasının bu maddeyi ihdas eden Ka-

nunla değiştirilmeden önce yürürlükte bulunan hükümlerinin bu maddenin yayımından itibaren

iki yıl süreyle uygulanmasına devam edilir.”
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MADDE 51 – 5684 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunda

tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlardan dolayı görülmekte olan davalar, davayı gören mah-

kemelerde görülmeye devam olunur. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra söz konusu

suçlardan dolayı açılan davalara, bu Kanunun 36/A maddesi çerçevesinde Hâkimler ve Savcılar

Yüksek Kurulunca görevlendirilecek ceza mahkemeleri tarafından bakılır.”

MADDE 52 – 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 28 inci maddesinin

ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 53 – 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-

ması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17 nci maddesinin yirmi

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(21) a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya

bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan ve bu fıkrayı değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği

tarih itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan

ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın

vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu fıkrayı değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar

%3 faiz uygulanarak hesaplanacak borç tutarının; bu fıkrayı değiştiren Kanunun yürürlüğe gir-

diği tarihi izleyen sekizinci ayın sonuna kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda, Ta-

rım ve Hayvancılık il müdürlüklerine başvuruda bulunarak ilk taksit 2015 yılı Ekim ayından

başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte, kooperatif

tüzel kişiliğine kullandırılan yatırım kredilerinde kalan vade süresinde ödenmesi şartıyla bu

alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Ödenmesi gereken tu-

tarların her bir taksit sayısı için (1,05) katsayı uygulanır.

b) Bu fıkrayı değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dava konusu edilmiş

ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak

üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu fıkra

kapsamında borçları yapılandırılan kooperatif ve/veya ortaklarının borçları müteakiben tasfiye

olunacak alacaklar hesaplarından çıkarılarak vadesi gelmemiş hesaplara aktarılır.

c) Bu fıkra kapsamına giren alacakların tamamının bu fıkrada öngörülen süre ve şekilde

ödenmemesi hâlinde alacak ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplanır ve ödenen tutarlar

mahsup edilir.

ç) Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu fıkrayı değiştiren Kanunun yürürlüğe

girdiği tarihten önce ödenen tutarlar red ve iade edilmez.

d) Yeniden yapılandırma işlemi borcun maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettir-

mediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını

vermez.

e) Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi

veya eksik ödenmesi hâlinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının bu fıkra hüküm-

lerine göre izleyen taksit ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır.
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f) Bu fıkraya göre ödenmesi gereken taksitlerden; gecikilen her ay ve kesri için 6183

sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç

ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır. Süresinde

ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi, ikiden fazla taksitin

süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu fıkra hükümlerinden yararlanma hakkı

kaybedilir.

g) Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alı-

narak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 54 – 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa aşağıdaki ge-

çici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 19 – 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Ya-

pılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Siyasi Partiler

Kanununun 74 üncü maddesinde yapılan değişiklik hükümleri, anılan değişikliklerin yürürlüğe

girdiği tarih itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından sonuçlandırılmamış denetimler hakkında

da uygulanır.”

MADDE 55 – 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hak-

kında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7 – 1/5/2000 tarihinden sonra Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu

(DFİF) kaynaklarından kredi kullanan ve bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla kredi bakiyesi

bulunan birliklerin, bu maddenin yayımını izleyen üç ay içinde tasfiye kararı almaları ve bu

madde hükümlerinden yararlanmak için Bakanlığa başvurmaları hâlinde, tasfiye süreçlerinin

tamamlanması ve birliğin ticaret sicil kayıtlarının silinmesini takiben, Hazine alacağına dönüşen

DFİF kaynaklı kredi borçlarının ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen borçları ile kamuya olan diğer borçla-

rının tasfiye kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarih itibarıyla bakiye-

lerinin terkin edilmesi hususunda Bakanlığın talebi ve Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu

Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Birliklerin kamu kurum ve kuruluşlarına

olan borçları tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına engel teşkil etmez.

Tasfiye kararı alan birliklerin terkine konu borçlarına ve fer’ilerine tasfiye kararının

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren faiz ve gecikme cezası ta-

hakkuk ettirilmez. Terkine konu borçlara ilişkin olarak birlikler ve yöneticileri hakkında yürü-

tülen icra, takip ve haciz işlemleri ilgili idarelerce durdurulur. Bu borçlara ilişkin olarak açılmış

davalarda tasfiye ve terkin işlemleri tamamlanana kadar mahkemelerce yargılamanın durdu-

rulmasına karar verilir. Tasfiye sürecinde, üzerinde takyidat bulunan varlıkların satılarak tasfiye

edilmesi hâlinde, bütün takyidatlar bedel üzerine taşınmak suretiyle ilgili kamu idarelerince

tasfiye kurulunun bildirimi üzerine kaldırılır. Tasfiye ve terkin işlemlerinin tamamlanması hâ-

linde, durdurulmuş olan icra, takip ve haciz işlemleri ile davalar kendiliğinden düşer.

Birliklerin tasfiyesine ilişkin kendi mevzuatlarındaki hükümler bu madde kapsamında

tasfiye kararı alan birlikler hakkında uygulanmaz.
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Birliklerin varlıklarının tasfiyesi sonucunda elde edilecek gelir öncelikle personeline

olan borçlarının ödenmesinde kullanılır. Artan değerler 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve

İflas Kanununun 206 ncı maddesindeki sıraya göre dağıtılır. Tasfiye süreci tamamlandıktan

sonra herhangi bir artı değer kalması durumunda kalan tutar Hazineye aktarılır. Bu maddeye

konu kamu alacaklarından kaynaklanan bilanço açıkları için ortaklara ek ödeme yükümlülüğü

getirilmez.

Tasfiye ve terkin işlemleri tamamlanmadan tasfiye kararından dönen birlikler için bu

madde kapsamında tahakkuk ettirilmeyen faiz ve gecikme cezaları donduruldukları günden

itibaren yeniden hesaplanarak tahakkuk ettirilir ve icra, takip ve haciz işlemleri ile durdurulmuş

davalar yürütülmeye devam olunur. Tasfiye kararı alındığı tarih ile tasfiyenin kapatıldığı veya

vazgeçme hâlinde vazgeçildiği tarih arasında her türlü zamanaşımı ve hak düşürücü süreler iş-

lemez.

Borçları terkin edilen birliklerin, söz konusu borçlara ilişkin şahsi sorumluluğu, yargıya

intikal eden konularda mahkeme kararı, yargıya intikal etmemiş olanlarda ise Bakanlık ince-

lemesi sonucunda tespit edilmiş olan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri başka bir kooperatif

veya birlikte ortak, temsilci, yönetici ve yönetim kurulu üyesi olamazlar. Tasfiye olan birliğin

faaliyet konusu ile ilgili başka bir birlik kurulamaz.

Bakanlar Kurulu tarafından terkini uygun görülen borçlar ile tasfiye sonrasında Hazi-

neye intikal eden varlıkları mahiyetlerine göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye

Bakanı yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ve tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müs-

teşarlığının bağlı olduğu Bakanın görüşü üzerine Bakanlık tarafından sevk edilecek Bakanlar

Kurulu Kararı ile belirlenir.”

MADDE 56 – 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Banker-

lerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 57 – 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Ka-

nun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Teşebbüslerin uygulayacakları fiyatlar ve görev zararı uygulaması:

MADDE 35 – 1. Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar, işletmelerinde üretilen mal

ve hizmet fiyatlarını tespitte serbesttirler.

2. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu; te-

şebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkları faaliyet alanlarıyla ilgili olarak görevlendirebilir veya

ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını tespit edebilir.

3. İkinci fıkra çerçevesinde Bakanlar Kurulunca teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklık-

ların ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarının satış fiyatının altında tespit edilmesi veya te-

şebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara faaliyet alanları ile ilgili olarak görev verilmesi hâlinde

söz konusu görevler ile ilgili bu kuruluşlara ödenecek görev zararı bedeli Hazine Müsteşarlığı

bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.
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4. Görev zararı bedeline ilişkin hususlar ve bu bedelin hesaplanma yöntemi Bakanlar
Kurulu kararında açıkça belirtilir.

5. Her bir görev zararı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığınca
ilgili Bakanlığın görüşü alınarak belirlenir.

6. Görev zararı bedeli Hazine Müsteşarlığınca teşebbüs muhasebe kayıtları esas alınarak
yapılacak inceleme sonucunda tespit edilir. Hazine Müsteşarlığının talebi üzerine, ilgili bakan-
lık ve/veya diğer kamu kuruluşlarının denetim personeli incelemede görevlendirilebilir. Talep
edilmesi hâlinde incelemeyle ilgili her türlü bilgi ve belgenin bir örneğinin teşebbüsçe denetim
personeline sunulması ve gereken kolaylığın sağlanması zorunludur.

7. Bu madde uyarınca; teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların muhasebe kayıtlarına
göre gerçekleşen görev zararı bedeli; teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar tarafından yapı-
lacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertip-
lerinden gider kaydedilerek ödenir. Bu ödemeler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi hükümlerine tabi değildir.

8. Altıncı fıkra kapsamında yapılan inceleme sonucunda hesaplanan görev zararı bedeli
ile Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılmış bulunan ödemeler arasında fark bulunduğunun
tespit edilmesi hâlinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirir. Ancak, ilgili te-
şebbüs, müessese veya bağlı ortaklık tarafından yapılan talebin sahte veya muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin tutarları da içerdiğinin tespiti hâlinde, bu belge ve işlemlere
ilişkin olup Hazine Müsteşarlığı tarafından teşebbüse ödenmiş bulunan tutar, söz konusu öde-
menin yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilir.”

MADDE 58 – 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinin altıncı
ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. Maliye Bakanı, bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüslerin kârlarından
Hazineye tekabül eden tutarları bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tabi
olmaksızın, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine genel bütçeye gelir
kaydettirmeye yetkilidir.

7. Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile Hazinenin
pay sahibi olduğu diğer işletme, şirket ve bankaların Hazineye tekabül eden temettü tutarları
ile diğer öz kaynaklarının tamamı veya bir kısmı, ilgili teşebbüs, işletme, şirket ve bankanın
ödenmemiş sermayesine ve/veya görev zararı alacaklarına mahsup edilebilir. Söz konusu mah-
sup işlemlerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; mahsup işlemlerini Hazine Müs-
teşarlığının teklifi üzerine bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin mahiyet-
lerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.”

MADDE 59 – 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde ek-
lenmiştir.

“Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait görev zararı:
GEÇİCİ MADDE 10 – 1. 12/12/2001 tarihli ve 2001/3372 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile önceki yıllar kararları kapsamında üretilen şekerin Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin
özelleştirme programına alındığı tarih itibarıyla sözleşmesi ve bağlantısı yapılmış olan dâhilde
işleme rejimi kapsamındaki satışlarıyla ihracatından doğan görev zararı bedeli, Türkiye Şeker
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Fabrikaları A.Ş. tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı tarafından
yapılacak incelemeyi müteakip, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertip-
lerinden gider kaydedilerek ödenir. Bu ödemeler, 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesi hü-
kümlerine tabi değildir.”

MADDE 60 – Bu Kanunun;
a) 2, 8, 14, 22, 23 ve 42 nci maddeleri 29/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde,
b) 16 ve 17 nci maddeleri 1/1/2014 tarihinde,
c) 19 uncu maddesi 1/5/2013 tarihinde,
ç) 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yayımı tarihinden altı ay sonra,
d) 52 nci maddesi 27/2/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 61 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/4/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE UKRAYNA BAKANLAR KURULU

ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6457 Kabul Tarihi: 3/4/2013

MADDE 1 – (1) 22 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/4/2013
—— • ——

TBMM KARARI

TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM 

SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA BİR 

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

KURULMASINA İLİŞKİN KARAR

           Karar No. 1033                                                         Karar Tarihi: 09.04.2013

Toplumsal barış yollarının araştırılması ve çözüm sürecinin değerlendirilmesi amacıyla

Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına,

bu araştırmayı yapacak Komisyonun 17 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan,

Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde

Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 09.04.2013 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar

verilmiştir. 
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

GÖREVLENDİRME KARARI

          Başbakan Yardımcılığından:
           Karar Sayısı : 2013/199

           1 – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda açık bulunan 1 inci derece kadrolu

ve + 4800 ek göstergeli Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı görevini yürütmek üzere Karamanoğlu

Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan KARATAŞ’ın

görevlendirilmesi 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 664 sayılı Kanun Hükmünde Karar-

namenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

17/4/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Bülent ARINÇ

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2011 tarihli ve 28095 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde ek-

lenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 3, 4 ve 5 inci sınıf ilçelerde halen görev yapan vaizlerden

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde müracaat edenler, bu Yönetme-

likteki zorunlu hizmet süresine ilişkin hükümlere bağlı kalmaksızın bir defaya mahsus olmak

üzere, kendi tercihleri dikkate alınarak münhal olan il veya 1 inci ve 2 nci sınıf ilçelere naklen

atanabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu

Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/10/2011 28095 (Mükerrer)
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Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay

Denetim Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde yer alan “6085 sayılı Sayıştay Kanununun 32,

37 ve 80 inci maddelerine” ibaresi “6085 sayılı Sayıştay Kanununun 32, 35, 37 ve 80 inci mad-

delerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Kamu idarelerinin düzenlilik ve performans denetimleri sonucunda

denetim grup başkanlıkları tarafından hazırlanan taslak denetim raporları, ilgili kamu idaresine

gönderilmeden önce rapor değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilmek üzere Baş-

kanlığa sunulur.

(2) Rapor değerlendirme komisyonları, taslak raporu değerlendirilecek denetim ekibin-

de görev almamış olmak kaydıyla bir başkan olmak üzere Başkanlıkça görevlendirilen üç uz-

man denetçiden oluşturulur. Komisyon, üye tam sayısıyla toplanır ve görüşünü oy çokluğu ile

on beş iş günü içerisinde oluşturur.

(3) Komisyon, taslak denetim raporlarını; ilgili kanunlar ile bunlara dayanarak çıkarılan

tüzük, kararname, yönetmelik ve ilgili kanunlarda uygulamayı yönlendirmek üzere yetkilen-

dirilmiş olan kamu idareleri tarafından yapılan düzenleme ve verilen görüşlere uygunluğu yö-

nünden değerlendirerek raporunu ilgili gruba gönderilmek üzere Başkanlığa sunar. Denetim

ekibinin komisyon görüşüne katılmaması halinde, ilgili grup başkanının görüşüne göre denetim

ekibi tarafından düzeltilen taslak rapor ilgili kamu idaresine gönderilmesi için grup başkanı ta-

rafından Başkanlığa sunulur.

(4) Taslak denetim raporları, kamu idaresi tarafından, raporun alındığı tarihten itibaren

otuz gün içinde cevaplandırılır. Denetim grup başkanlıkları kamu idareleri tarafından gönderilen

cevapları da dikkate alarak denetim raporlarını düzenler. Denetim raporları, Sayıştay dairele-

rinin görüşleri alınmak üzere raporun ilgili olduğu yılın bitimini takip eden mayıs ayı sonuna

kadar Başkanlığa sunulur. Bu raporlara kamu idarelerinin cevapları ve rapor değerlendirme

komisyonlarının görüşleri de eklenir.

(5) Daireler, raporlar hakkındaki görüşlerini temmuz ayının on beşine kadar Başkanlığa

sunar. Daireler denetim raporları hakkında görüş oluştururken, söz konusu raporların Kanunda

öngörülen amaç, çerçeve ve sınırlar içinde olup olmadığı, Başkanlıkça çıkarılan yönetmelik,

usul ve esaslar ile denetim rehberleri ve genelgelere uygunluğu yönünden inceleme yapar ve

bu hususlara uygunluk taşımayan raporların düzeltilmesine ilişkin görüşünü Başkanlığa sunar.

Başkanlık bu raporları görüşünü almak üzere Rapor Değerlendirme Kuruluna gönderir.

(6) Rapor Değerlendirme Kurulunca merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile

sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin görüş verilen denetim raporları Dış Denetim Genel Değer-

lendirme Raporu ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bilgi ve gereği için il-

gili kamu idarelerine gönderilir. Kurulca görüş verilen mahalli idarelere ait denetim raporları

ilgili mahalli idarelerin meclislerine bilgi ve gereği için gönderilir.



(7) Kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere kamu idarelerinin sermayesinin doğ-

rudan doğruya veya dolaylı olarak yarısından fazlasına sahip bulundukları kuruluş ve ortak-

lıklarının denetimi, bu idarelerin denetimi ile birlikte gerçekleştirilir ve raporlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Sorgularda denetim ekibi ile grup başkanı arasında ifade ve şekil açısından oluşan

görüş farkı, grup başkanının görüşü doğrultusunda giderilir. Esasa ilişkin oluşan görüş farkla-

rında ise grup başkanı aykırı görüşünü yargılamaya esas raporda belirtir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Grubun görev kapsamındaki denetim ve inceleme faaliyetlerini planlamak, denet-

lenecek konu ve kurumların özellikleri ile uzmanlık ihtiyacını dikkate alarak bir ekip başkanı

eşliğinde denetim ekiplerini oluşturmak, görev dağılımını yapmak ve ekipler arasında koordi-

nasyonu sağlamak, denetim ekipleri tarafından hazırlanan taslak denetim raporlarını ve sorgu-

ları mevzuata uygunluk yönünden incelemek, sorgularda mevzuata aykırı bulduğu hususları

denetim ekibine bildirmek, hazırlanan raporların zamanında ve mevzuata uygun olarak Baş-

kanlığa gönderilmesini sağlamak.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DOĞAL ÜRÜNLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama

ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Doğal

Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin 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,
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b) Merkez: Selçuk Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları: Merkezin Müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Başta doğal ürünler olmak üzere; biyoteknolojik, kozmetik, sentetik ürünleri içeren

beşeri, veterinerlik ve zirai ilaçlar, gıda ve çevre analizleri konularında bilimsel ve teknolojik

araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek, koordinasyonunu sağlamak ve bu ürünlere

ilişkin bilimsel ve teknolojik faaliyetler konusunda politikalar geliştirmek, ileri teknoloji alan-

ları başta olmak üzere, bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarını belirlemek, araştırmacıların

bu konulara yönlendirilmesi ve teşvikini sağlamak.

b) Bitkisel ilaçları geliştirerek modern tıbbın hizmetine sunmak.

c) Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için rekabete dayalı, etkin ve verimli araştırma

imkanları ve araştırma ortamı oluşturmak.

ç) Bilimsel, teknolojik ve toplumsal açıdan katma değer sağlayan projeler üretmek ve

bu tür projelere destek vermek.

d) Çalıştığı alanlarda birbirinden bağımsız yapılan aynı veya benzer konulardaki çalış-

maları birleştirerek üretime dönük sonuçlar elde etmek.

e) Türkiye dışındaki benzer kuruluşlarla iş birliği yapmak ve çalışılan ürünlerle ilgili

Türkiye’nin potansiyelini tanıtmak.

f) Çalışılan ürünlerin tüketilebilir formlarının geliştirilmesini, günlük yaşamda kulla-

nılabilmesini ve katma değerli ürün haline dönüştürülmesini sağlamak.

Merkezin görevleri ve çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri ve çalışma alanları şunlardır:

a) Başta doğal ürünler olmak üzere; biyoteknolojik, kozmetik, sentetik ürünleri içeren

beşeri, veterinerlik ve zirai ilaçlar, gıda ve çevre analizleri konularında çalışmalar yürütmek.

b) Merkez bünyesinde laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

c) Araştırma ve geliştirme çalışmaları için ihtiyaç duyulan her türlü makine-teçhizat ve

malzemeyi temin ederek kullanıma sunmak.

ç) Ürünlerin araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygulama alanlarında, bilimsel ve

uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün sorun-

larıyla ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yar-

dımcı olmak, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite düzeltilmesi konusunda tek-

nik danışmanlık hizmetleri yürütmek.
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d) Araştırmacıları birden çok bilim dalını ilgilendiren çalışmalara özendirerek ulusal

ve uluslararası işbirliğine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini başlatmak.

e) Çalışma konularına yönelik uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmak,

endüstrinin bu alandaki teknolojik sorunlarını çözmek için araştırmalar yapmak, sürdürülebilir

kalkınma ve Bilim, Teknoloji Yüksek Kurulu planlarının öngördüğü alanlarda çalışmalar ger-

çekleştirmek.

f) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda sanayi ve diğer kuruluşlara yönelik kurs,

seminer, sempozyum, kongre, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası toplantılara katılımı

sağlamak.

g) Doğal ürünler ve ilaç üretimi konularında araştırma ve geliştirme çalışmalarını des-

teklemek ve araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili veri tabanları oluşturmak, ilgililerin

kullanımına sunmak, teknolojik açılımlar yapmak.

ğ) Amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği geliştirerek ve

koordinasyon faaliyetlerinde bulunarak ortak çalışmalar yapmak, kaynakların etkin kullanımını

sağlamak, bilimsel ve teknolojik araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak, yüksek tek-

noloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak.

h) Araştırma sonuçlarının uygulama alanı bulmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uy-

gulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya prosesin üretim aşamasına geçmesi

için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit etmek; yapılan araştırma sonuçlarının

uygulanmasını ve duyurulmasını sağlamak, gerektiğinde pilot tesisler kurup prototip ürünler

geliştirmek.

ı) Çalışma konuları ile ilgili temel ve uygulamalı araştırma projelerini destekleme esas-

larını belirlemek; Ülkemizin ve bölgenin gereksinimlerine yönelik sonuçlara varacak olan araş-

tırmalara öncelik veren araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak.

i) Çalışma konuları ile ilgili temel ve uygulamalı bilimlerin gelişmesine katkıda bulun-

mak ve endüstriye ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kal-

kınma planlarının öngördüğü alanlarda, gelecekte karşılaşılabilecek temel ve uygulamalı araş-

tırma sorunlarına çözüm yolları aramak.

j) Çalışma konularının ve ürünlerinin araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili bilimsel top-

lantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.

k) Ürünlere ilişkin standardizasyon, tescil ve patent ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.

l) Ürün ve ilaçlar konusunda özel bir bilgi yönetim sistemi oluşturmak ve yönetmek.

m) Ürünlerde aynı standardizasyonu sağlayacak hammadde tedarikinin sağlanması ko-

nularında faaliyetler ve eğitimler planlamak.

n) Merkezde uzman araştırıcıların istihdamını sağlamak ve yeni araştırıcıların yetişme-

sini teşvik etmek, ilgi alanına giren konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini

geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla gönderilenleri

kabul etmek.

o) Topluma faydalı yenilik anlayışının toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi için

gerekli çalışmaları yapmak, doğal ilaçların toplumda tanınmasının sağlanmasına yönelik faa-

liyetlerde bulunmak.
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ö) Doğal ürünler ve ilaç üretimine yönelik teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik

hayat üzerindeki etkilerini incelemek ve bu konuda ortaya çıkacak sorunların giderilmesi için

gerekli çalışmaları yapmak.

p) Dünyada ve Türkiye’de tıp tarihinde kullanılmış ve halen kullanılmakta olan gele-

neksel ilaçların araştırılmasını sağlamak.

r) Doğal zenginliklerimizin başında gelen biyolojik zenginliklerimizden ülkenin flora

ve faunasını belirlemek, mevcut türlerin yaygın olanlarını tespit etmek ve ekonomiye kazan-

dırılmasını sağlamak.

s) Endemik bitki türlerini doğal ortamına uygun saha ve seralarda yetiştirmek.

ş) Sağlık bilimleri alanındaki Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olup onların parasal

güçleriyle temin edilemeyen ileri araştırma düzeneklerini satın alarak bu çalışmaları gerçek-

leştirmek.

t) Ürünleri in vivo ve in vitro olarak gerek duyulan her konuda araştırmak.

u) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer

çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-

dinde sayılan alanlarda araştırma ve yayımları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı, o da bu-

lunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere birine vekalet

bırakır. Vekaletin altı ayı geçmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkin ve verimli olarak idaresi ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak

ve birinci derecede sorumlu olmak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.

c) Araştırma projelerinin ve gruplarının işleyişini izlemek ve denetlemek.

ç) Merkezde bulunan araç ve gereçlerin etkin ve verimli kullanımının sağlanması yö-

nünde her türlü tedbiri almak.
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d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin personel ihtiyacı ile ilgili teklifleri Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Yurt içi ve yurt dışı benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri

arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün

görev süresinin bitmesi ile birlikte sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdür yardımcıları, Merkezin etkin ve verimli olarak işletilmesi konusunda Müdüre

karşı sorumlu ve yardımcı olmak üzere çalışırlar.

b) Kendilerine bağlı birimlerin Merkezin amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili gerekli

tüm tedbirleri alırlar ve uygularlar.

c) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet ederler.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte beş kişiden oluşur.

(2) Müdür dışında kalan dört üyeden en az ikisi projede yer alan öğretim üyelerinden,

diğer ikisi ise akademik veya konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde ça-

lışanlar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(3) Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle

boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilme usulüne göre görev-

lendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve ka-

rarlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak ve yürütmek.

c) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

ç) Personel ihtiyacını belirlemek.

d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluştur-

mak.

e) Danışma Kurulu üyelerini önermek.

f) Merkezin etkin ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

g) Gerektiğinde Müdüre vekâlet etmek.
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Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu yedi üyeden oluşur. Üyeler; Yönetim Kurulunun

önerisiyle, ulusal ve uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri bilimsel ve teknolojik

araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgili olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden

yararlanılabilecek Üniversite içi veya Üniversite dışından olmak üzere, Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilen kişilerdir.

(2) Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kuruluna Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri de katı-

labilirler.

(4) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olmak üzere çoğunluk koşulu aranmaksızın

Müdürün başkanlığında toplanır.

(5) Görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulan ilgili uzman kişiler de Müdür tarafından Da-

nışma Kurulu toplantısına davet edilebilirler.

(6) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amacı ve görevleri kapsamına giren kişisel gö-

rüşlerini Kurul toplantısı dışında da yazılı veya sözlü olarak Müdüre bildirebilirler.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin işlevleriyle ilgili her türlü öneriler, alınacak tedbirler ve yapılacak uygu-

lamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği or-

tamının oluşturulup geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Üniversite dışı finansman kaynaklarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde gerekli girişimlerde bulunmak.

ç) Konusunda uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkan sağlamak.

d) Yönetim Kurulunun talebi halinde Merkezde çalışılmak üzere önerilen projeleri bi-

limsel ve etik açıdan incelemek ve Yönetim Kuruluna önerilen süre içerisinde rapor etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek per-

sonel ile  karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:
ÖZELLEŞTİRME YOLUYLA DEVRALMALARIN HUKUKİ GEÇERLİLİK

KAZANABİLMELERİ İÇİN REKABET KURUMUNA YAPILACAK
ÖN BİLDİRİMLERDE VE İZİN BAŞVURULARINDA TAKİP

EDİLECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/2)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korun-

ması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ve 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uya-
rınca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya diğer kamu kurum veya kuruluşlarınca gerçekleş-
tirilecek devirlerin hukuki geçerlilik kazanabilmeleri için Rekabet Kurumuna yapılacak ön bil-
dirimlerde ve izin başvurularında takip edilecek usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere, bir teşebbüsün ortaklık pay-

larının ya da diğer hak ve araçların tümünün veya bir kısmının teşebbüsün üzerindeki kontrolü
değiştirecek ya da karar organlarını etkileyecek şekilde yahut mal veya hizmet üretimine yö-
nelik birimlerin özelleştirme yolu ile her türlü devri bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(2) Bu Tebliğ kapsamı dışında kalan haller şunlardır;
a) Mahalli idareler dahil kamu kurum veya kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip

eğitim kurumlarına yapılan devirler,
b) Mal veya hizmet üretimine yönelik olmayan gayrimenkullerin devri,
c) Yurt dışı sermaye piyasalarında satışlar,
ç) Halka arz,
d) Sermaye piyasalarına ilişkin mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydı ile süresi 3

yılı aşmayan gecikmeli halka arzı içeren blok satışlar,
e) Çalışanlara devirler,
f) Borsada normal ve/veya teşebbüsün kontrolünde değişikliğe yol açmayan özel emir

ile satışlar,
g) Menkul kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına

satışlar,
ğ) Teşebbüsün kontrolünde değişikliğe yol açmayan hisselerin devri.
(3) Bu Tebliğ uygulamasında, kontrolün açıkça özelleştirilecek teşebbüsün çalışanla-

rında ve/veya emeklilerinde olacağı ortak girişim ve sair organizasyonlara satış, kiralama, iş-
letme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı ve işin gereğine
uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden herhangi birinin veya birkaçının birlikte uygulan-
ması ile yapılan devirler çalışanlara devir olarak kabul edilir.

Ön bildirime tabi özelleştirme yolu ile devralmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinde;

özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin cirosunun 30 milyon
Türk Lirasını aşması halinde, ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından önce, Rekabet Ku-
rumuna ön bildirimde bulunularak, rekabetçi bir yaklaşım ile özelleştirme sonucu pazarda or-
taya çıkacak sonuçlara ilişkin genel ve 4054 sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamında ortaya
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çıkabilecek mahzurlara ilişkin spesifik unsurlara ilişkin değerlendirmeleri içerecek ve bu ko-
nularda ihale şartnamesinin hazırlığına esas olacak Rekabet Kurulu görüşünün alınması zo-
runludur. Cironun hesaplanmasında, özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine
yönelik birimin bir mevzuat hükmüne dayalı olarak mahalli idareler de dahil kamu kurum veya
kuruluşlarına yaptığı satışlar dikkate alınmaz.

(2) Rekabet Kurulu görüşü, ilgili görüşte aksi belirtilmediği sürece 3 yıl geçerlidir. Bu
sürenin bitiminden itibaren çıkılacak ihalelere ilişkin olarak yukarıda belirtilen esaslar çerçe-
vesinde yeniden Rekabet Kurulu görüşünün alınması zorunludur.

Ön bildirimlerde takip edilecek usul
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında ve ön bildirime tabi özelleştirme yolu ile dev-

ralma işlemlerinde; özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin
özelleştirilmesine ilişkin ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından önce, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığınca Rekabet Kurumuna, Rekabet Kurulunun görüşü alınmak üzere ön bildirimde
bulunulur. Ön bildirim, özelleştirmeye konu birimin iletişim bilgilerini, faaliyet alanını ve bu
faaliyet alanına ilişkin mevcut bilgi ve belgeleri içerir.

(2) Rekabet Kurulu, ön bildirimin Rekabet Kurumu kayıtlarına giriş tarihinden itibaren
40 iş günü içerisinde görüşünü oluşturarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir.

(3) Rekabet Kurulu, 24 iş günü içerisinde oluşturulacak ilgili mesleki daire görüşünün
yanı sıra, bu görüşe cevaben 6 iş günü içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınacak
görüşü de dikkate alarak, 10 iş günü içerisinde görüşünü oluşturur. Bu sürelerden 24 ve 10 iş
günlük süreler Rekabet Kurulu Kararı ile 6 iş günlük süre ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
tasarrufu ile özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin ve ilgili
ürün piyasasının özelliklerine bağlı olarak en fazla yarısı oranında artırılabilir. Bu takdirde,
ikinci fıkrada belirtilen toplam 40 iş günlük süre, ilave süre veya süreler kadar uzatılmış sayılır.

(4) Rekabet Kurulu görüşünün Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilmesinden önce,
devir işlemine ilişkin özelleştirme yönteminde değişiklik yapılması halinde ön bildirim baş-
vurusu yenilenmiş sayılır. Bu değişikliğin Rekabet Kurulu görüşünün Özelleştirme İdaresi
Başkanlığına bildirilmesinden sonra yapılması halinde ise, yukarıdaki süreler yarısı oranında
azaltılarak uygulanır. Özelleştirme yöntemine ilişkin değişiklik, devir işlemini bu Tebliğ kap-
samı dışına çıkaracak nitelikte ise, bu durum ivedilikle Rekabet Kurumuna bildirilir.

(5) Üçüncü fıkradaki süreç işletilmeksizin Kurul tarafından, yapılan bildirimin bu Tebliğ
kapsamında ön bildirime tabi olmadığına karar verilebilir.

İzin başvurusuna tabi özelleştirme yolu ile devralmalar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ uyarınca Rekabet Kurumuna ön bildirimde bulunulması

zorunlu olan özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmeleri için
Rekabet Kurulundan izin alınması zorunludur.

İzin başvurularında takip edilecek usul
MADDE 6 – (1) Rekabet Kurumuna izin başvurusu, ihale işleminin sonuçlanmasından

sonra ve fakat Özelleştirme Yüksek Kurulunun özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet
üretimine yönelik birimin nihai devir işlemine ilişkin kararından önce, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığının Özelleştirme Yüksek Kuruluna sunacağı Özelleştirme Yüksek Kurulu karar tas-
lağında yer alacak her teklif sahibi için bağımsız dosyalar şeklinde yapılır.
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(2) İzin başvurusuna ilişkin incelemenin süratle ve sağlıklı bir biçimde sonuçlandırıl-
masını teminen, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ihale için teklif veren tüm teşebbüs ya da te-
şebbüs birliklerine ilişkin kendisine ulaşan bilgi ve belgeleri ihalenin sonuçlanmasını bekle-
meksizin Rekabet Kurumuna iletir.

Diğer hükümler
MADDE 7 – (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7 nci madde-

sine dayanılarak çıkarılan ve 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ
No: 2010/4)’in, bu Tebliğe aykırı olmayan hükümlerinin özelleştirme yolu ile devralma işlem-
lerine uygulanmasına devam edilir.

(2) Özelleştirme yoluyla devirlerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı dışında diğer kamu
kurum veya kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi halinde de bu Tebliğ hükümleri uygulanır. Bu
takdirde, bu Tebliğde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yerine getirilmesi öngörülen yüküm-
lülükler, devri gerçekleştirecek kamu kurum veya kuruluşunca yerine getirilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 12/9/1998 tarihli ve 23461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel-

leştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna
Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ (Tebliğ No: 1998/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
01/12/2012 TARİHLİ VE 28484 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN

28/11/2012 TARİHLİ VE 7108 SAYILI ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN
HAİZ OLMALARI GEREKEN TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI,

İŞLETİLMELERİ VE DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 21 İNCİ MADDESİNİN

UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI
DÜZENLEME KURULU KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KURUL KARARI

Karar No : 7369
Karar Tarihi : 10/4/2013
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
A- 01/12/2012 tarihli ve 28484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2012 tarihli

ve 7108 sayılı Kurul Kararının A maddesinin üçüncü fıkrasının “Üretim izin bedeli, kendi
projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan üretim izin be-
dellerinin distile alkollü içkilerde 48.207,00 TL’yi, şarap ve birada 8.233,00 TL’yi geçmesi ha-
linde, maktuen bu bedeller tahsil edilir.” şeklindeki ikinci cümlesinin yürürlükten kaldırılma-
sını,

B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.
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18/4/13 PERŞ    
3256 

ARTIRMADAN ORTASAYFA 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

18 Nisan 2013 
PERŞEMBE Sayı : 28622 

İLÂN BÖLÜMÜ 
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI NARLI – MALATYA HATTI (DOĞANŞEHİR- 
NARLI) İST.ARASIDA B70 HM TİPİ VE DİYARBAKIR- KURTALAN HATTI 

(DİYARBAKIR- KURTALAN) İST. ARASINDA B58 HM TİPİ  
VAGONLARDA YÜKLÜ BULUNAN BETON TRAVERSLERİN  

HATTA İNDİRİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE  
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD. 5. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/46032 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 
b) Telefon Numarası  : 0 422 2124800/4118 
c) Faks Numarası  : 0 422 2124816 
d) Elektronik Posta Adresi  : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr  
2 - İhale konusu malzemenin 
     adı ve miktarı : Narlı-Malatya hattı (Doğanşehir- Narlı) İst. arasıda B70 

HM Tipi ve Diyarbakır- Kurtalan hattı (Diyarbakır- 
Kurtalan) İst. arasında B58 HM Tipi vagonlarda yüklü 
bulunan beton traverslerin hatta indirilmesi hizmet alımı 
işi 

3 - Yukarıda belirtilen Hizmet alımı yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı 
kanunun 3/g maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek 
için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 
bürosuna 29.04.2013 Tarih, Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD 5. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dâhil 200,00.-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. 3256/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 
Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/48075 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km.  
  Afyonkarahisar 
b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2013/2014 Kampanya döneminde üretilecek 124.000 

ton kristal şekerin ambalajlama ünitesinde torbalara 
konulup, ağzının dikilerek şeker ambarına teslim 
edilmesi işidir. 

 Çalışacak personel 46 kişi x 115 gün = 5.290 yevmiye 
 Resmi tatil ve 
 Bayram Tatilleri 46 kişi x 7 gün     =    322 yevmiye 
               TOPLAM = 5.612 yevmiye 
b) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Kristal Şeker Ambalajlama 

Ünitesi 
c) İşin süresi : 115 gün  
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 14.05.2013 Salı günü saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  
4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük 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 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme 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. Bu ihalede, 
işin tamamı için teklif verilecektir 

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

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Diğer Hususlar 
13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  
13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3310/1-1 
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SOLÜSYON KAPLI FİTİL SATIN ALINACAKTIR 
EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 
Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
Dosya No : 2013/09 
İhale Kayıt No : 2013/45656 
1 - Teşekkülün:  
a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - 
ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL : 0-372 264 30 50   FAX : 0-372 264 23 99-24 21  
c) Elektronik posta adresi  :  
2 - İhale konusu Malzemenin .  
a) Niteliği, türü ve miktarı 1- 250 Kg. 6x13 Dar dokuma paslanmaz çelik tel takviyeli 

kalsiyum silikat elyaftan imal edilmiş ve aşınmaya karşı  
solüsyon kaplı fitil. 

  2- 150 Kg. 6x6 Örgülü paslanmaz çelik tel takviyeli 
kalsiyum silikat elyaftan imal edilmiş ve aşınmaya karşı 
solüsyon kaplı fitil. 

  3- 150 Kg. 8x8 Örgülü paslanmaz çelik tel takviyeli 
kalsiyum silikat elyaftan imal edilmiş ve aşınmaya karşı 
solüsyon kaplı fitil. 

  - Teknik Şartnameye Göre. 
b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ  
c) İşin süresi : 30 TAKVİM GÜNÜ. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 07.05.2013 SALI Günü Saat: 14:00 
c) İhale Usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında 

Açık İhale Usulü 
4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

5 - Teklifler, 07/05/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 
kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 
Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR88000 15 00158 00728 503 58 21 
6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 
7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.  
8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda 

istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte 
serbesttir.  

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 
İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 3255/1-1 
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İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELER PİYASAYA SATILACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Demirköprü HES ile Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüklerinde 

bulunan muhtelif ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler, kapalı zarf teklif alma usulü ile satışları 
yapılacaktır. 

1 - İdarenin 
a) Adresi  : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı Türk Ocağı Caddesi Nasuh Akar Mahallesi 
2/13 Çankaya/ANKARA Kat: 13 Oda No: 15 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0312.212 69 00/2312     Fax: 0312. 212 78 54 
2 - İhale konusu satışın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : A) Demirköprü HES İşletme Müdürlüğünde 17.000 Kg 

stator sargılar (bakır) satılacaktır. 
  B) Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme 

Müdürlüğünde bulunan 1000 Kg Bakır, 
  7082 Kg 12 kalem alüminyum havai hat iletkeni, 
  29 kalem (Tamamı) alçak ve orta gerilim kabloları, 
  23 kalem (Tamamı) alçak ve orta gerilim kabloları 
  satılacaktır. 
b) Teslim alınacakları yerler : İlgili İşletme Müdürlükleri 
3 - İhalenin yapılacağı yerler, 
     tarih ve açılış saatleri : A) Demirköprü HES İşletme Müdürlüğünde 08/05/2013 

tarih, saat 14.00’de, 
  B) Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme 

Müdürlüğünde 22/05/2013 tarih, saat 14.00’de, 
4 - İhale dökümanlarının: 
a) Dosya No.ları : A) STŞ M 4 2013,    B) STŞ M 1 2013 
b) Görülebileceği ve Satın 
    Alınabileceği Yerler  : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı Türk Ocağı Caddesi Nasuh Akar Mahallesi 
2/13 Çankaya/ANKARA 

  Tel: 0 312 212 69 00/23 12 
  A) Demirköprü HES İşletme Müdürlüğü Salihli/MANİSA 

Tel: 0 236 732 20 19 
  B) Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme 

Müdürlüğü Ovaakça/BURSA 
  Tel: 0 224 267 11 70 
  - Adreslerinde görülebilir ve istenildiği takdirde A ve B’de 

kayıtlı ihale dökümanları 50,-TL karşılığında 
Başkanlığımızdan veya ilgili Müdürlüklerden alınabilir. 
İhaleye teklif verecek İsteklilerin ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5 - Son teklif verme saati: Teklifler, yukarıda belirtilen ihale tarihlerinde saat 12:00’ye 
kadar A, ve B de kayıtlı ihale için ilgili İşletme Müdürlükleri muhaberat servislerine 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden 
EÜAŞ sorumlu değildir. 

6 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olacaktır. 
7 - Bu ihale EÜAŞ’ın “Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” 

doğrultusunda yapılacaktır. 3149/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI  
GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  
1 - Satışa esas bedeli en az 1.010,00 TL. ile en çok 82.600,00 TL. arasında değişen; 

06/05/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 110,00 TL., en 
çok 8.260,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 34 adet araç (binek oto, kamyon, 
kamyonet, minibüs v.b); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri 
TCDD yanı TASİŞ Gümrük Sundurma Sahası adresindeki ihale salonunda 07/05/2013 tarihinde 
saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 
bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (432) (214 05 61) 
numaralı telefondan ulaşılabilir. 

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

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya/Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel 
karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 3218/1-1 
—— • —— 

100 ADET RILNSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 100 ADET 
ELASTOMER SUSTALI CER PAKETİ (1000 KN) SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2013/46971 
1) İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2) İhale konusu malın adı ve miktar : 100 Adet Elastomer Sustalı Cer Paketi (1000 kN) 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3) Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 14.05.2013 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4) İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden KDV. Dahil. 50,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 3222/1-1 
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AĞIR İŞ MAKİNASI VE AĞIR İŞ KAMYONLARINDA BULUNAN KLİMALARIN ARIZA, 
MONTAJ VE PARÇA DEĞİŞİMİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

E.L.İ. Müessese Müdürlüğü’ne ait ağır iş makinası ve ağır iş kamyonlarında bulunan 
klimaların arıza, montaj ve parça değişimi hizmet alım işi, aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihale 
edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111    
45500 Soma / MANİSA 

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

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

2 - İhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği-Türü-Miktarı İ.K. No Dosya No 
İhale Tarihi 

ve Saati 
İşin 

Süresi 

1 

E.L.İ. Müessese Müdürlüğü’ne ait 
ağır iş makinası ve ağır iş 
kamyonlarında bulunan klimaların 
arıza, montaj ve parça değişimi 
hizmet alımı 

2013/48155 2013-717 
03/05/2013 
saat:14:00 

180 
gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa 

c) İşin süresi : İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No:111 45500 Soma / 
Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ 
Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene mh. 78 sk. No.3 
D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 
vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 
tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 3265/1-1 
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86 TON KÖPÜK KESİCİ KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İKN : 2013/47590 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14     06100-Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : - 57 Ton Difizor ve Şerbet Arıtımı için Köpük Kesici Kimyasal 
Madde. 

  - 29 Ton Su Arıtımı için Köpük Kesici Kimyasal Madde  
b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ 

ANKARA 

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç Temmuz 
2013 ayı sonuna kadar tek parti halinde Ankara Şeker 
Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut /ANKARA adresine 
teslim edilmiş olacaktır.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 07.05.2013 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile İstanbul İrtibat Bürosu, 
Abisa İş Merkezi Kat:6, Mebusan Yokuşu Cad. No: 16 Fındıklı, Beyoğlu-İSTANBUL adresindeki 
Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanları, KDV. dahil TL.50,00 (Elli Türk Lirası) 
karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 07.05.2013 Salı günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100) 
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3183/1-1 
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60 TON HİDROKLORİK ASİT ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İKN : 2013/47438 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14     06100-Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 60 Ton Hidroklorik Asit  

b) Teslim yeri : Yüklenici deposunda teslim edilecektir  

c) Teslim tarihi  : Hidroklorik Asitin % 50 si Ağustos 2013 ayı içerisinde, 

bakiyesi en geç Eylül 2013 ayı sonuna kadar teslim 

edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 06.05.2013 Pazartesi günü, saat 11.00 

4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14   06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile İstanbul İrtibat Bürosu, 

Abisa İş Merkezi Kat:6, Mebusan Yokuşu Cad. No:16 Fındıklı, Beyoğlu-İSTANBUL adresindeki 

Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanları, KDV. dahil TL.25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) 

karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 06.05.2013 Pazartesi günü, saat 11.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3187/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 24 MİLYON M3 SANTRAL SOĞUTMA SUYUNUN 
ŞARTLANDIRMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
24 milyon m3 Santral Soğutma Suyunun Şartlandırma İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf 

usulü satın alınacaktır. 
1 - İdarenin 
a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 
2 - İhale Konusu İşin: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Teknik Şartnamedeki Özelliklerine Göre 24 milyon m3 

Santral Soğutma Suyunun Şartlandırma İşi, 
b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 
c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren teslimat teknik 

şartnamede belirtildiği gibi partiler halinde 2 (Yıl) da 
teslim edilecektir. 

d) Dos. No : 28 SEAS 13/49        2013/46898 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 06.05.2013 Pazartesi günü saat 15:00 
c) Teslim Yeri : SEAŞ ambarı. 
4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve 150,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 
hariç 150,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 
hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 
halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 06.05.2013 Pazartesi saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./m3). İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
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8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - Teklif edilen ürünler için imalatçı firmalar asıl veya noter onaylı, ihale tarihinde 

geçerli olan ISO 9000 ve ISO 14000 (üreticiye ait) serisi belgeleri teklifleriyle birlikte 

vereceklerdir. 

9.1. Teknik Şartnamenin 5.1.1, 5.1.2 ve 5.1.3 maddelerine karşılık firma tarafından teklif 

edilen ürünlerin her biri için fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ana bileşenlerini gösterir teknik 

dokümantasyon (her bir sayfası kaşeli ve ıslak imzalı olacak şekilde) teklifle beraber verilecektir. 

9.2. Teknik Şartnamenin 5.1.1, 5.1.2 ve 5.1.3 maddelerine karşılık firma tarafından teklif 

edilen ürünlerin her biri için taşınması, depolanması ve kullanılmasında iş güvenliğine ilişkin 

esasları da içeren, Türkçe olarak hazırlanmış güvenlik bilgi formları (her bir sayfası kaşeli ve 

ıslak imzalı olacak şekilde) teklifle beraber verilecektir. 

9.3. Teknik Şartnamenin 5.1.1, 5.1.2 ve 5.1.3 maddelerine karşılık firma tarafından teklif 

edilen ürünlere ait uygun olarak ambalajlanmış 2’şer adet 1’er litrelik numune teklifle birlikte 

verilecektir. Numunelerden birisi SEAŞ tarafından analiz edilerek/ettirilerek teknik 

dokümantasyona uygunluğu kontrol edilecek, diğer numune ise bir anlaşmazlık durumunda şahit 

numune olarak kullanılmak üzere SEAŞ tarafından saklanacaktır. 

9.4. Firma; TEKNİK SORUMLU’nun koşullandırma programının takibi amacıyla 

santrale yapacağı ziyaretlerde kullanacağı test ve ölçüm cihazlarının (spektrofotometre, pH metre, 

iletkenlik ölçer, klor komperatörü v.s.) cinsini, markasını, teknik özelliklerini ve analiz 

yöntemlerini içeren broşürleri (her bir sayfası kaşeli ve ıslak imzalı olacak şekilde) detayları ile 

birlikte teklifinde verecektir. 

9.5. Yüklenici teklif ettiği pompaların (5.2.5. 5.2.6. ve 5.2.15.’te belirtilen) toplam 

kapasitelerini, özelliklerini, marka modellerini gösterir broşür veya katalogları (her bir sayfası 

kaşeli ve ıslak imzalı olacak şekilde) ihalede teslim edecektir. 

9.6. İhaleye iştirak edecek isteklilerin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel 

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

işlere ilişkin olarak teklif tutarlarının en az % 20’i oranı tutarında iş deneyim belgelerini teklifleri 

ile birlikte sunmaları zorunludur. 

9.7. Soğutma suyu koşullandırması işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre 

yapılacaktır. 3244/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN NEVİ:  
2. Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi (Kdz. Ereğli Merkez Emniyet 

Müdürlüğünün yanı) tapunun 7 pafta (F26b24a3c), 405 ada, 993 parsel mülkiyeti Belediyemize 
ait, imar planında ticaret alanı olarak kayıtlı olan 2.796,90 m2 taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satılması işidir. 

3. İHALE TARİHİ VE SAATİ:  
30.04.2013 Salı günü saat: 14:30’da Belediye Encümeni Odasında yapılacaktır. 
4. MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:  
a) Muhammen satış bedeli 13.984.500,-TL (On üç milyon dokuz yüz seksen dört bin beş 

yüz- TL) olup, Geçici teminatı 419.535,-TL (Dört yüz on dokuz bin beş yüz otuz beş- TL) dır. 
Kati teminat ihale bedelinin % 6’sıdır.  

b) İhale bedeli peşin veya taksitle ödenecektir. Taksitli ödenmesi halinde ihale bedelinin 
yüzde ellisi peşin diğer yüzde ellisi ise beş ay içinde beş eşit taksitle her ayın son takvim gününe 
kadar Belediyemizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Taksitli ödenmesi tercih edildiği taktirde 
her ay için aylık ödeme tutarlarından % 2 (iki) vade farkı alınacaktır.  

c) Zamanında ödenmeyen taksitler için ayrıca % 1,4 aylık gecikme faizi uygulanacaktır.  
ç) İhale bedelinin tamamı ödendikten sonra taşınmazın tapu devri gerçekleştirilecektir. 
5. İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER: 
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; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge (aslı veya noter tasdikli sureti), 

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 (aslı veya noter tasdikli sureti),  

b) 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 
(aslı veya noter tasdikli sureti), bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde 
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 
hususları gösteren belgeler (aslı veya noter tasdikli sureti) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin forma uygun geçici teminat mektubu 

veya teminatın nakit olması halinde Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Müdürlüğü Gelir Servisine 
veya banka hesaplarına yatırıldığını gösteren makbuz, 
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d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Şartnamenin her sayfasının yetkili kişi tarafından okudum ibaresi yazılarak imzalayıp 
sunulması, 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilen aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

5 - TEMİNATLAR: 
Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyenin Ziraat Bankası Kdz. Ereğli Şubesi 

nezdindeki TR300001000051289883685001 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine 
yatırılacaktır. 

2886 sayılı kanunun 26. maddesinde teminat olarak belirlenenler kabul edilecektir. 
6 - İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ : 
Kapalı teklif usulünde teklifler yukarıda belirtilen şekil ve içeriğe uygun olarak yazılı 

yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı 
ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 
imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 
istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 
adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.  

Teklifler en geç ihale günü saat 12:00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne 
verilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelecek gecikmelere kabul edilmeyecektir.  

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 100,00-TL karşılığında satın alması 
zorunludur. 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Yazı İşleri Müdürlüğü 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Yazı İşleri Müdürlüğü 
7- İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI: 
a) Şartname  
b) Sözleşme Örneği, 
c) Teklif mektubu, 
d) İlan metni, 
e) Teminat Mektubu Örneği (Geçici ve Kat’i), 
f) Büyük zarf örneği, 
g) Küçük zarf örneği, (Büyük zarfın içine konulacak) 
Şartname ekinde sunulan örneklerin kullanılması şarttır. Örneklere uygun olarak 

verilmeyen belgeler hiç verilmemiş olarak kabul edilecektir. 
8 - İHALENİN ONAYI: 
İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak 

veya iptal edilecektir. 
9 - GENEL HÜKÜM: 
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 
 3277/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar 

yazılımının kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis'imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alına Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi ve markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29/04/2013 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

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

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

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 3279/1-1 
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SANALLAŞTIRMA YAZILIMI LİSANSI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan Sanallaştırma 

Yazılımı Lisansı, kuruluşça istenilen teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.04.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 3280/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR VE YAZICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire 

Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar bilgisayar ve yazıcı, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname ile, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29/04/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 3281/1-1 
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4 KALEM YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı 4 
kalem yazılım istenilen teknik özelliklerine ve marka/modellerine uygun olarak, Ofis'imiz tip 
ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik özelliklerine, Ofisimiz Ticari Şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlar ile 
Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı 
taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29.04.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik özelliklerine ve 
marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 
fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 
sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası A. Ş. Altyapı Uygulama Dairesi 

Başkanlığından:  
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58. Maddesine göre (T. C. Kimlik No: 19408903240) 

Abdurrahman FETVACI hakkında verilen 04.07.2012 tarih ve 28343 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 1 yıl süre ile tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama 
kararı, Mahkemece yürütülmenin durdurulması nedeniyle 07.02.2013 tarih ve 28552 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlatılarak durdurulmuştur. 

Ancak, Ankara 8.İdare Mahkemesinin 2012/1766 esas sayılı dosyası üzerinden yürüyen 
dava, Fetvacı Kardeşler İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti. ve Mehmet FETVACI tarafından açılmış olup 
Abdurrahman FETVACI davacı sıfatına haiz olmadığından Mahkemenin 11.01.2013 tarihinde 
verdiği “yürütülmenin durdurulmasına” ilişkin kararın Abdurrahman FETVACI’yı kapsamadığı 
anlaşılmıştır. Bu nedenle, (T. C. Kimlik No: 19408903240) Abdurrahman FETVACI’nın bakiye 
kalan 4 ay 27 gün süre ile tüm Kamu Kurum ve Kuruluşların ihalelerine katılmaktan 
yasaklanmasına devam edilmesine karar verilmiştir. 

İlanen duyurulur. 3276/1-1 
—— • —— 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 
İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Berat YILMAZ (Mal Sahibi) 
ADRESİ : Bilinmiyor 
İmarın 25443 ada 1 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı 

hususlar nedeniyle düzenlenen 22.01.2013 gün ve 126/6354 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 
sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 654.00.-TL. tutarında para cezası tahakkuk 
ettirilmesi Belediye Encümeninin 31.01.2013 gün ve 852 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış 
olup, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde 
bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizinde tesbit edilememesi nedeniyle anılan 
kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 31.01.2013 gün ve 852 sayılı karar, 7201 
sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur. 3099/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
8538 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 3274/1-1 

————— 
15155 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 
İlgililere ilanen duyurulur. 3275/1-1 

—— • —— 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
Gümüşhane İli Nüfusuna kayıtlı 07.04.1986 doğumlu Fazlı oğlu Muammer Şahin’in 

Kırgızistan’daki Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi’nden aldığı diploması ile ilgili olarak, 
Kurumumuz tarafından 10/10/2012 tarih ve 03179 seri numaralı “Elektronik Mühendisliği” 
alanında düzenlenen Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi’nin Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 
27/02/2013 tarihli kararı ile iptal edilmesine karar verildiğinin adı geçene ve ilgili olabilecek 
kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 3260/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nın I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu 

AR/TPO/3791 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziyle ilgili 
olarak TPO/I/CB işaretli sahada bir adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 29.03.2013 tarihli 
dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan 
olunur. 3237/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O.’nın I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu 

AR/TPO/3791 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziyle ilgili 
olarak TPO/I/CA işaretli sahada bir adet petrol işletme ruhsatı iktisabı için 29.03.2013 tarihli 
dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan 
olunur. 3238/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 10.04.2013      Karar No: 6661 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI  : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
• MERKEZİ : Ankara 
• TÜRKİYE ADRESİ : Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100 
• MÜRACAAT TARİHİ : 11.02.2013 
RUHSATIN: 
• MAHİYETİ : İşletme ruhsatı 
• BÖLGESİ  : XI no.lu Diyarbakır 
• SAHA İŞARETİ  : TPO/XI/BG 
• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
• KAPSADIĞI İLÇELER : Merkez, Eğil 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 820 Hektar 
• HAK SIRA NUMARASI : İR/TPO/5187 
İŞLETME SAHASININ HUDUDU: 
(Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre); 1/25.000 ölçekli L44-c1 

haritasındaki 765 metre yükseltili Ganiyalela Tepe nirengisinden N-260 derece 55 dakika 
doğrultuda ve 1735 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 308 metre güneyde (b)’ye doğru 
çizgi, (b)’den 973 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 1883 metre güneyde (d)’ye doğru 
çizgi, (d)’den 4093 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, 

(e) köşesi 1/25.000 ölçekli L44-d2 haritasındaki 816 metre yükseltili Tılbik Tepe 
nirengisinden N-137 derece 30 dakika doğrultuda ve 970 metre uzaklıktadır. (e)’den 1791 metre 
kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 1173 metre doğuda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 400 metre 
kuzeyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 1946 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi. 

KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan 

saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve 
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Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler 
ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 
05.04.2013 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri A.O.’na 14.04.2013 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 
60, 61, 64/5, 65/1 ve 66 ncı maddeleri gereğince İR/TPO/5187 hak sıra no.lu petrol işletme 
ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri A.O.’na bu kararın yayımı tarihinde bir 
adet petrol işletme ruhsatnamesi verilmiştir. 3239/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 10.04.2013      Karar No: 6662 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI  : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
• MERKEZİ : Ankara 
• TÜRKİYE ADRESİ : Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100 
• MÜRACAAT TARİHİ : 11.02.2013, 01.03.2013 
RUHSATIN: 
• MAHİYETİ : İşletme ruhsatı 
• BÖLGESİ  : XI no.lu Diyarbakır 
• SAHA İŞARETİ  : TPO/XI/BH 
• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
• KAPSADIĞI İLÇELER : Merkez, Eğil 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 612 Hektar 
• HAK SIRA NUMARASI : İR/TPO/5188 
İŞLETME SAHASININ HUDUDU: 
(Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre); 1/25.000 ölçekli L44-c1 

haritasındaki 805 metre yükseltili Hayrat Tepe nirengisinden N-163 derece 00 dakika doğrultuda 
ve 180 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 1412 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, 
(b)’den 1096 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 684 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, 
(d)’den 2813 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, 

(e) köşesi 1/25.000 ölçekli L44-d3 haritasındaki 641 metre yükseltili nirengiden N-324 
derece 00 dakika doğrultuda ve 1755 metre uzaklıktadır. (e)’den 946 metre kuzeyde (f)’ye doğru 
çizgi, (f)’den 1242 metre doğuda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 1150 metre kuzeyde (h)’ye doğru 
çizgi, (h)’den 2655 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi. 

KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan 

saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve 
Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler 
ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 
05.04.2013 tarihli Olur’ları alınmıştır. 
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Türkiye Petrolleri A.O.’na 14.04.2013 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 
60, 61, 64/5, 65/1 ve 66 ncı maddeleri gereğince İR/TPO/5188 hak sıra no.lu petrol işletme 
ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri A.O.’na bu kararın yayımı tarihinde bir 
adet petrol işletme ruhsatnamesi verilmiştir. 3240/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 10.04.2013      Karar No: 6663 

ŞİRKETİN: 
• TİCARİ UNVANI  : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
• MERKEZİ : Ankara 
• TÜRKİYE ADRESİ : Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100 
• MÜRACAAT TARİHİ : 11.02.2013, 01.03.2013 
RUHSATIN: 
• MAHİYETİ : İşletme ruhsatı 
• BÖLGESİ    : XI no.lu Diyarbakır 
• SAHA İŞARETİ  : TPO/XI/Bİ 
• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 
• KAPSADIĞI İLÇE : Merkez 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 212 Hektar 
• HAK SIRA NUMARASI : İR/TPO/5189 
İŞLETME SAHASININ HUDUDU: 
(Genel Müdürlüğümüzde muhafaza edilen haritasına göre); 1/25.000 ölçekli L44-d3 

haritasındaki 641 metre yükseltili nirengiden N-305 derece 20 dakika doğrultuda ve 2455 metre 
uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 1231 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 1723 metre 
batıda (c)’ye doğru çizgi, 

(c) köşesi 1/25.000 ölçekli L44-d3 haritasındaki 692 metre yükseltili nirengiden N-345 
derece 00 dakika doğrultuda ve 1025 metre uzaklıktadır. (c)’den 1231 metre kuzeyde (d)’ye 
doğru çizgi, (d)’den 1723 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi. 

KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan 

saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve 
Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler 
ve Petrol Kanunu’nun maksat maddesi açısından Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 
05.04.2013 tarihli Olur’ları alınmıştır. 

Türkiye Petrolleri A.O.’na 14.04.2013 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 
60, 61, 64/5, 65/1 ve 66 ncı maddeleri gereğince İR/TPO/5189 hak sıra no.lu petrol işletme 
ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı karar gereğince Türkiye Petrolleri A.O.’na bu kararın yayımı tarihinde bir 
adet petrol işletme ruhsatnamesi verilmiştir. 3241/1-1 



18 Nisan 2013 – Sayı : 28622 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/145956 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Bursa Büyükşehir Belediyesi İl/İlçe Bursa/Osmangazi 

Adresi 
Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi 
Cad. No: 3/14 Hizmet Binası D Blok 
K: 2  

Tel-Faks (224) 234 40 00 

Posta Kodu 16190 E-Mail ihale.sbmd@bursa.bel.tr  

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

Adı/Unvanı 
Akgöl İnşaat Malzemeleri Elektrik 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi Hal Cad. No: 65 Tatvan/Bitlis  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

230177608  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

68915  

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 (  ) 

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. 

 3290/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6456 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun

6457 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Hava
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM KARARI
1033 Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi

Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

GÖREVLENDİRME KARARI
— Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

Görevini Yürütmek Üzere Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan KARATAŞ'ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar 

YÖNETMELİKLER
— Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sayıştay Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Selçuk Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin

Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2013/2)

KURUL KARARI
— 01/12/2012 Tarihli ve 28484 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 28/11/2012

Tarihli ve 7108 Sayılı Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken
Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol
Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/65, K: 2012/128 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/2 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2013/2 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2013/4, K: 2013/35 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin E: 2012/129, K: 2013/40 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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