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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

POSTA HİZMETLERİ KANUNU

Kanun No. 6475 Kabul Tarihi: 9/5/2013

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sü-

rekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde
sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı
ve şeffaflığı sağlanmış bir sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin ger-
çekleştirilmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması, faaliyet
konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki,

dağıtımı ve teslimine ilişkin işlem ve hizmetlerin sunulması, yetkilendirme, tarife ilkeleri ve
hizmet şartlarının tespit edilmesi, sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi, bunlara
ilişkin yaptırımların belirlenmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu,
yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Adres bilgi kayıt sistemi: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

ve ilgili mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, gerçek kişilerin rızası alınarak gerçek ve tüzel kişiler
ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait fiziki ve elektronik adreslerin, reklam ve tanıtım amacıyla
PTT hizmetlerinden yararlananlara ücret karşılığı kullandırılmasına yönelik olarak oluşturulan
PTT’ye ait veri tabanını,
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b) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
c) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
ç) Basılmış kâğıt: Herhangi bir kâğıt, karton veya başka bir madde üzerine el, makine

veya fotoğraf gibi baskı tekniği kullanılarak hazırlanan her türlü gazete, dergi, kitap, süreli
veya süresiz birbirinin aynı olan yayın, broşür, katalog, fotoğraf, fotoğraf kapsayan albüm, gra-
vür, plan, harita gibi yazı, resim veya şekil taşıyan adresli veya adressiz, kişisel haberleşme
niteliği bulunmayan gönderiyi,

d) Değer konulmuş veya sigortalı gönderi: Kaybı, çalınması veya hasara uğraması hâ-
linde gönderici tarafından kabulde beyan edilen değere kadar tazminat istenebilen gönderiyi,

e) Değerli kâğıt: PTT’ce kullanılan ve bir değer ifade eden her türlü pul ve filatelik
malzemeyi,

f) Etkin piyasa gücü: Hizmet sağlayıcısının, ilgili pazarda, tek başına ya da diğer hizmet
sağlayıcılarla birlikte, rakiplerinden ve kullanıcılarından fark edilir bir şekilde bağımsız olarak
hareket edebilmesine imkân sağlayan ekonomik gücü,

g) Evrensel posta hizmeti: Belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde, bir posta hizme-
tinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin ülke sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için karşılana-
bilir ücretlerle kesintisiz olarak sağlanmasını,

ğ) Evrensel posta hizmet sağlayıcısı: Evrensel posta hizmetini yetki belgesi uyarınca
yürütmekle yetkili kılınan hizmet sağlayıcısını,

h) Evrensel posta hizmet yükümlüsü: Evrensel posta hizmetini görev sözleşmesi uya-
rınca sağlamakla yükümlü kılınan hizmet sağlayıcısını,

ı) Görev sözleşmesi: PTT’nin posta hizmetlerini sunmak üzere hak ve yükümlülüklerini
belirleyen sözleşmeyi,

i) Görme engellilere özgü yazı: İster kişisel haberleşme, ister genel nitelikte yazılar
şeklinde olsun, görme engellilere özgü işaretleri taşıyan maddeler veya seslendirilmiş kayıtları
ihtiva eden gönderiyi,

j) Haberleşme gönderisi: Kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç herhangi bir fi-
ziksel araç üzerine yazılan veya elektronik ileti şeklinde hazırlanan, gönderici tarafından gön-
deri üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dâhil her türlü gön-
deriyi,

k) Havale: Göndericinin PTT iş yerlerine veya cihazlarına yatırdığı ya da yurt dışından
gönderdiği paranın alıcı olarak gösterdiği kişiye ödenmesi, bir posta çeki hesabına işlenmesi
veya posta çeki hesap sahibinin hesabındaki paradan belirttiği kadarının alıcı olarak gösterdiği
bir üçüncü kişiye veya kendisine ödenmesi yönünde PTT’yi muhatap alarak verdiği emri,

l) Hizmet sağlayıcısı: PTT’yi ve bu Kanun hükümlerine göre posta sektöründe faaliyet
göstermek üzere yetkilendirilmiş 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
124 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketlerini,

m) İlgili pazar: Ülkenin tümünde veya bir bölümünde sunulmakta olan belirli bir posta
hizmeti ve onunla yüksek derecede ikame edilebilen diğer posta hizmetlerinden oluşan pazarı,

n) Kayıtlı gönderi: Kabulünden teslimine kadar kayda tabi tutulan gönderiyi,
o) Kullanıcı: Hizmet sağlayıcıları tarafından verilen hizmetlerden gönderici veya alıcı

olarak faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,
ö) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
p) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
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r) Net satış: Hizmet sağlayıcısının belirli bir dönemde posta hizmetlerinden elde ettiği
gelirlerden, yapılan indirimler ve iadeler düşüldükten sonra mali müşavir veya vergi dairesi
onaylı gelir tablosundaki satışlar başlığında ayrıntılı olarak belirtilen, hesap ayrıştırması yapı-
lamadığı durumda gelir tablosundaki net satışlar başlığı altında belirtilen tutarı,

s) Özel hizmet: Müşteri talepleri doğrultusunda ek olarak verilen hizmetleri,
ş) Parasal posta hizmeti: Yurt dışı ve yurt içi havale, posta çeki, yapılacak anlaşmalar

kapsamında vergi dâhil her türlü tahsilat ve ödeme, bilet ve her türlü ticari ürünün fiziki ve
elektronik ortamda satışı, döviz alım ve satım işlemleri yapmayı ve Hazine bonosu, tahvil,
hisse senedi ve değerli kâğıtların alım satımlarına, sigortacılık işlemlerine ve her türlü şans
oyunlarına aracılık etmeyi,

t) Posta çeki işlemleri: PTT iş yerlerinde veya elektronik ileti şeklinde çek hesabı açtıran
kişilerce bir miktar paranın hesabına borç kaydı suretiyle kendisine veya üçüncü bir kişiye
ödenmesi ya da üçüncü kişinin hesabına alacak kaydedilmesi hususunda PTT tarafından belir-
lenen yöntemlerle gerçekleştirilen işlemleri,

u) Posta gönderisi: Göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde belirtilen yer
ve adrese, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilen haberleşme gönderileri ile kitap,
katalog, gazete ve süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun veya ol-
masın eşya içeren en fazla beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip posta
maddesi ile posta kolisi veya kargosunu,

ü) Posta kolisi veya kargosu: Hizmet sağlayıcısı aracılığıyla yollanan ve kapsamında
haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan en fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz
desimetreküp hacme sahip her türlü maddeyi,

v) Posta sektörü: Hizmet sağlayıcılarından oluşan sektörü,
y) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
z) PTT acenteliği: PTT tarafından faaliyet konuları ile ilgili, sınırları özel hukuk hü-

kümlerine göre belirlenen sözleşmelere dayanılarak gerçek ya da tüzel kişilere hizmet gördü-
rülen PTT iş yerlerini,

aa) PTT iş yeri: Acentelikler de dâhil PTT tarafından faaliyetlerini yürütmek amacıyla
kurulan birimi,

bb) Tarife: Hizmet sağlayıcılarının, posta hizmetinin sunulması karşılığında kullanıcı-
lardan veya diğer hizmet sağlayıcılarından farklı adlar altında alabilecekleri ücretleri gösteren
listeyi,

cc) Tebligat: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile diğer kanunlara göre
tebliğ için posta veya elektronik posta yoluyla iletilen gönderiyi,

çç) Telgraf: Elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden cihazlar aracılığıyla iletilen
yazılı metni,

dd) Temel ücret: Kurul tarafından belirlenen yurt içi en düşük ağırlıktaki haberleşme
gönderisinin ücretini,

ee) Yetki belgesi: Posta hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının sunulması veya yü-
rütülmesi için gerekli olan altyapının sağlanması ve işletilmesine yetki tanıyan, posta hizmet-
lerine özel, belirli hak ve yükümlülükleri içeren ve Kurul tarafından belirlenen bedel karşılı-
ğında verilen belgeyi,

ff) Yönetim Kurulu: PTT Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kurumun Posta Sektörüne İlişkin Görev ve Yetkileri

Görev ve yetkiler
MADDE 4 – (1) Kurumun posta sektörüne ilişkin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlıkça belirlenecek politika ve stratejilere uygun olarak kullanıcılara, güvenilir,

kesintisiz ve karşılanabilir bir ücretle posta hizmetleri verilmesini teminen gerekli düzenleme-
leri yapmak

b) Yetki belgelerinin kapsamı, süresi ve şekli ile ücretlerini belirlemek, yetki belgesi
vermek, onaylamak, uygulamayı denetlemek, bu hususta gereken iş ve işlemleri yürütmek ve
mevzuatta öngörülen tedbirleri almak

c) Tarifelerin onaylanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yöntemler ile tarifelerin
alt ve üst sınırları ile bunların uygulama usul ve esaslarını belirlemek

ç) Posta hizmetlerinde millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlığın korunmasını te-
minen ilgili idari birimlerle iş birliği yaparak gerekli tedbirleri almak, posta yoluyla gönderil-
mesi yasak maddeler ile kabulü şarta bağlı gönderiler için düzenlemeler yapmak

d) Eşitlik, şeffaflık ve posta tekeli dışındaki alanda rekabetin sağlanması amacıyla hiz-
met sağlayıcılarının belirlenmiş ilke ve kurallara uymalarını sağlamak, faaliyetlerinin yetki-
lendirme hüküm ve şartlarına uygunluğu ile işletme ve muhasebe kayıtlarını denetlemek veya
denetletmek

e) Yönetmeliklere, yetki belgesi hüküm ve şartlarına, görev sözleşmesine, Kurul ka-
rarlarına ve tarifelere aykırı davranıldığı durumlarda idari para cezası vermek, yetki belgelerini
belirli süreyle geri almak veya iptal etmek

f) Hizmet sağlayıcıları ile kullanıcıları ilgilendiren ve gizliliği bulunmayan Kurul ka-
rarlarını, Kurul tarafından belirlenen usullere göre kamuoyuna duyurmak

g) Kurumun görev alanı kapsamında hizmet sağlayıcıları arasında ortaya çıkan ve Ku-
ruma intikal eden ihtilafların çözümüne ilişkin gerektiğinde uzlaştırma prosedürünü işletmek,
uzlaşma sağlanamadığı takdirde ilgili taraflar arasında aksi kararlaştırılıncaya kadar geçerli ol-
mak üzere gerekli kararları almak

ğ) Posta sektöründeki gelişmeleri takip etmek, bu sektörün gelişimini teşvik etmek ama-
cıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla
iş birliği hâlinde çalışmak ve raporlar hazırlamak

h) Uluslararası kurum ve kuruluşların sektöre ilişkin düzenleme ve uygulamalarını takip
etmek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak

ı) Kullanıcıların şikayetlerini değerlendirmek ve gereken tedbirleri almak
i) Görevlerini yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum

ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden istemek veya yerinde inceleme yapmak
j) Posta sektörü ile ilgili denetleme, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek ve

yetkisi dâhilindeki yaptırımları uygulamak
k) Evrensel posta hizmetinin belirlenen ulusal veya uluslararası standartlara uygun ola-

rak yürütülmesine ilişkin faaliyetleri izlemek, denetlemek ve gerekli tedbirleri almak
l) Posta sektöründe rekabeti tesis etmeye ve korumaya, rekabeti engelleyici, bozucu

veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak
m) Posta sektöründe ortaya çıkan rekabet ihlallerini denetlemek, yaptırım uygulamak,

mevzuatta öngörülen hâllerde posta sektöründe rekabet ihlallerine ilişkin konularda gerekti-
ğinde Rekabet Kurumundan görüş almak

n) Posta sektöründe kullanıcı menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli her türlü dü-
zenlemeleri yapmak
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o) Yetki belgesi sahiplerinin sahip olması gereken mali ve mesleki yeterlik şartları ile
bu hizmet için kurulması gereken asgari altyapıyı belirlemek

ö) Bu Kanun ile verilen görev ve yetkilere ilişkin yönetmelik, tebliğ ve diğer hukuki
düzenlemeleri yapmak ve gerekli görülen kararları almak

(2) Kurum, uzmanlık veya özel ve teknik bilgi gerektiren iş ve işlemlerini, ihtiyaç du-
yulması hâlinde başka kurum ve kuruluşlar eliyle ya da hizmet satın almak suretiyle yaptıra-
bilir.

(3) Kurum gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından denetim konusunda uz-
man personel talep edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Posta Hizmetleri

Posta hizmetleri
MADDE 5 – (1) Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve

teslimini kapsayan posta hizmetleri, bu Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren hizmet sağ-
layıcıları tarafından yerine getirilir.

Posta tekeli
MADDE 6 – (1) Aşağıdaki hizmetler evrensel posta hizmet yükümlüsünün tekelindedir:
a) Temel ücret göz önünde bulundurularak Kurumun önerisi ve Bakanlığın teklifi ile

Bakanlar Kurulu tarafından ağırlığı veya ücreti belirlenen yurt içi ve yurt dışı haberleşme gön-
derilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi.

b) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun elektronik tebliğe ilişkin hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla, 7201 sayılı Kanun ve diğer kanunlar kapsamındaki elektronik
ortam dâhil her türlü tebligatın kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi.

c) Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin posta hizmetleri.
ç) Postada alınacak ücretleri gösteren posta pulları, kişisel pul, anma pulları, posta kart-

ları ve ilk gün zarflarının bastırılıp satışa çıkarılması.
(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenmiş olan ağırlık ve ücret limiti gönderi içe-

risindeki haberleşme mahiyetindeki maddeye ilişkindir. Reklam, tanıtım, broşür gibi madde-
lerin ilavesi suretiyle ağırlığın aşılması veya değişik promosyon ve iskonto usulleri uygulanarak
ücret limitinin dışına çıkılması posta tekelinin ihlali sayılır.

(3) Posta tekelini ihlal edenler, bu ihlal kapsamındaki gönderiler için evrensel posta
hizmet yükümlüsünce belirlenen posta ücretinin on katı tutarında meblağı evrensel posta hizmet
yükümlüsüne tazminat olarak ödemekle yükümlüdür. Bu tazminat, evrensel posta hizmet yü-
kümlüsüne irat kaydedilir. Bu kapsamda tespit edilen gönderiler, evrensel posta hizmet yü-
kümlüsü tarafından gecikmeksizin alıcısına sevk edilir. Posta tekeli ihlali hakkındaki yaptırım-
lara ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği
MADDE 7 – (1) Hizmet sağlayıcıları ile posta hizmetlerinde çalışanlar veya herhangi

bir şekilde posta hizmetleri ile ilgili bilgiye sahip olanların, bu bilgileri ve posta hizmetleri ile
ilgili ilişkileri açığa vurmaları, gönderileri açmaları, içlerinde ne olduğunu araştırmaları, üçüncü
kişilere bilgi vermeleri veya herhangi birinin bunları yapmasına neden olmaları, gönderileri
zapt veya yok etmeleri yasaktır.

(2) Hizmet sağlayıcıları, yürüttüğü hizmetlerle ilgili olarak gerekli güvenlik önlemlerini
almakla yükümlüdür.

(3) Posta gönderileri, kanunla yetkili kılınan merciler dışındaki kişilerce alıkonulamaz,
açılamaz ve içeriği araştırılamaz.
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Yanlışlıkların düzeltilmesi
MADDE 8 – (1) Hizmet sağlayıcıları tarafından posta hizmetleri karşılığında kullanı-

cılardan alınan ücret ve her türlü tahsilat ile hesaplarda yanlışlık yapıldığının tespit edilmesi
hâlinde eksik alınan paralar tahsil edilir veya fazla alınan paralar iade edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirme

Posta hizmetleri için yetkilendirilme
MADDE 9 – (1) Posta hizmeti verilebilmesi veya bunun için gerekli altyapının kurulup

işletilebilmesi için Kurum tarafından bu hususta yetkilendirilmiş olmak gerekir.
(2) Yetkilendirme, yetki belgesi verilmesi yoluyla yapılır. Yetki belgesi almak isteyen

şirketler faaliyete başlamadan önce Kurum düzenlemeleri çerçevesinde Kuruma başvuruda bu-
lunur.

(3) PTT, bu Kanun çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında posta hizmetlerini yürütmeye
ve gerekli altyapıyı kurmaya yetkilidir. PTT’nin söz konusu yetkiye ilişkin hak ve yükümlü-
lükleri Kurum ile imzalanacak görev sözleşmesi ile belirlenir. Bu sözleşme damga vergisi ve
harçtan müstesnadır.

(4) Yetki belgesinin ücreti, kapsamı, süresi ve şekli ile yetki belgesi sahiplerinin sahip
olması gereken mali ve mesleki yeterlik şartları, bu hizmet için kurulması gereken asgari alt-
yapıya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

(5) Yetki belgesi, sahipleri dışında kullanılamaz. Ancak, yetki belgesi Kurumun onayı
ile yetki belgesi alma şartlarını haiz olanlara devredilebilir.

(6) Kurum, yetkilendirme taleplerini, gerekli şartların sağlanamaması nedeniyle veya
millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçeleri ile reddedebilir.

(7) Yetki belgesi, hizmet sağlayıcısının faaliyetlerinin mevzuata aykırı olması duru-
munda Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre iptal edilebilir.

(8) Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık gereklerinden kaynaklanan se-
beplerin tespiti hâlinde, şirketlerin posta sektöründe faaliyete geçmelerini veya posta hizmeti
sağlamalarını engelleyebilir.

(9) Posta sektöründe hizmetin belirlenen ilke ve kurallar dâhilinde verilememesinden
kaynaklanan zarar ve hasarın kimin tarafından ve ne şekilde karşılanacağı hususu yetki belge-
sinde ve görev sözleşmesinde belirtilir.

(10) Hizmet sağlayıcılarınca bu Kanun kapsamında Kurumdan alınan yetki belgesi,
26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu
Taşıma Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6102 sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat kapsamında alınması gereken yetki belgelerinin alınması zorunluluğunu
ortadan kaldırmaz.

Yetkilendirme ücretinin tahsili
MADDE 10 – (1) Kurum tarafından belirlenen yetkilendirme ücretleri, evrensel posta

hizmeti payı saklı kalmak kaydıyla, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez
muhasebe birimine yatırılır. Zamanında ödenmeyen yetkilendirme ücretleri, Kurumun bildirimi
üzerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesince tahsil olunur.

İdari ücretler
MADDE 11 – (1) Kurum; pazar analizi, posta sektörüne ilişkin düzenlemelerin hazır-

lanması ve uygulanması, hizmet sağlayıcıların denetlenmesi, piyasanın kontrolü, uluslararası
iş birliği, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleri ile her türlü idari
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giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı amacıyla hizmet sağlayıcılarının bir önceki yıl net
satışlarının binde 5’ini geçmemek üzere, uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak hizmet
sağlayıcılarından idari ücret alır. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

(2) Tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen sürede idari ücretlerin hizmet
sağlayıcılar tarafından ödenmemesi hâlinde 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen
usule göre hesaplanan gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır. Hizmet sağlayıcılarından
alınacak idari ücretlerden süresinde ödenmeyenler, Kurumun bildirimi üzerine 6183 sayılı Ka-
nun hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilir ve Kuruma gelir kaydedilir.

(3) Kurum, idari maliyeti ve toplanan idari ücreti gösteren yıllık rapor yayımlar.
Hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:
a) Teşkilat birimlerini, mevzuatın öngördüğü defter ve kayıtlarını denetime hazır bu-

lundurmak, Kurum tarafından talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini ye-
rine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi zamanında Kuruma vermek

b) Kişisel veri ve bilgilerin gizliliğinin korunması yükümlülüklerine uymak
c) Yetki belgesine konu her hizmet için ayrı hesap ve kayıt tutmak
ç) Sermaye şirketlerinin ortaklık yapılarında toplamda yüzde 10 veya daha fazla bir

sermaye payı değişimi, halka açık şirketlerde ise doğrudan veya dolaylı yönetim hakimiyeti
değişikliği, birleşmeleri veya herhangi bir tüzel kişinin katılımıyla genişlemesi, kontrolün de-
ğişmesi, satış, devir veya diğer düzenlemeler ile tüzel kişilik yapısında meydana gelen deği-
şiklikler için Kurum onayı almak

d) Can ve mal güvenliğini tehdit eden veya tehlike arz eden her türlü faaliyetin oluşu-
munun engellenmesi için gerekli tedbirleri almak ve alınan tedbirleri Kuruma bildirmek

e) Bu Kanun hükümleri uyarınca posta sektöründe verimli, istikrarlı ve ekonomik bir
sistem oluşturmak suretiyle posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki ve dağı-
tımını rekabet ortamına uygun olarak sağlamak

f) Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almak
g) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik ver-

mek
ğ) Mevzuatın ve Kurul kararlarının gereklerini yerine getirmek

BEŞİNCİ BÖLÜM
Evrensel Posta Hizmeti Esasları

Evrensel posta hizmeti ilkeleri
MADDE 13 – (1) Evrensel posta hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan dü-

zenlemelerde aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:
a) Posta hizmetinin etkin, verimli, kaliteli, süratli bir şekilde ve karşılanabilir bir ücretle

ülkenin her yerinde sunulması
b) Bakanlık tarafından istisna tutulan durumlar haricinde, herkesin evrensel posta hiz-

metlerinden yararlanmasının sağlanması ve posta hizmetinin haftada beş iş gününden az ol-
mamak kaydıyla verilmesi

c) Posta hizmetine ilişkin uluslararası sözleşmelerde belirtilen boyutlarda ve ağırlığı
iki kilograma kadar olan posta gönderileri ile yirmi kilograma kadar olan posta koli veya kar-
golarının kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve tesliminin sağlanması

ç) Kayıtlı ve değer konulmuş veya sigortalı gönderilere ilişkin hizmetlerin verilmesi
d) Posta gönderilerinin kaybı, çalınması veya hasarı hâlinde sorumluluk üstlenilmesi
e) Posta hizmetlerinin sunulmasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,

din, mezhep ve benzeri sebeplerle herhangi bir ayrım yapılmaması
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f) Genel ahlak ve sağlık kurallarına uyulması ve millî güvenlik ile kamu düzeni gerek-
lerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi

g) Olağanüstü hâller haricinde hizmete ara verilmemesi ve hizmetin durdurulmaması
ğ) Sosyal desteğe ihtiyacı olanların evrensel posta hizmetinden yararlanabilmesine yö-

nelik tedbirlerin alınması
Evrensel posta hizmetinin kapsamı
MADDE 14 – (1) Evrensel posta hizmeti;
a) İki kilograma kadar olan posta gönderilerinin,
b) Yirmi kilograma kadar olan posta koli veya kargolarının,
c) Basılmış kâğıtların,
ç) Görme engellilere özgü yazıların,
kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsar.
(2) Evrensel posta hizmetinin kapsamı; ülkenin coğrafi, sosyal, kültürel, ekonomik, ti-

cari şartları göz önünde bulundurularak Kurumun görüşlerini alarak Bakanlıkça yapılacak teklif
üzerine Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenebilir.

(3) Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler, özel hizmet ücretleri hariç, posta üc-
retinden muaftır.

Evrensel posta hizmeti gelirleri ve tahsili
MADDE 15 – (1) Evrensel posta hizmeti gelirleri ve tahsil esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Hizmet sağlayıcılarınca; cari yılda üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi

kapsamında vermiş oldukları beyanname ekinde yer alan ve gelir tablosunun net satışlar kıs-
mında belirtilen tutardan şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet
eden miktarın yüzde 2’si geçici kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın
sonuna kadar,

b) Kurumca, bu Kanun uyarınca posta hizmetlerine ilişkin verilen idari para cezalarının
yüzde 20’si tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,

Bakanlığa bildirilir. Bu meblağlar aynı süre içinde, Bakanlığın merkez muhasebe birimi
hesabına aktarılır ve bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir olarak kaydedilir.
Ayrıca, Kurumca bu Kanun kapsamında yapılan yetkilendirme nedeniyle merkez muhasebe
birimi hesabına yatırılan yetkilendirme ücretinin yüzde 25’i yatırıldığı ayı takip eden ayın so-
nuna kadar bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir olarak kaydedilir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süre içinde ödenmeyen tutarlar, Bakanlığın
ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru üzerine, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve
tahsil edilir. Vergi dairelerince yapılan tahsilatlar ertesi ayın sonuna kadar Bakanlığın merkez
muhasebe birimi hesabına aktarılır. Süresinde ödenmeyen katkı paylarına, 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır.

(3) Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen oranları iki katına kadar artırmaya veya
yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranlarına getirmeye yetkilidir.

(4) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcılarının evrensel hizmet sağlama
yükümlülükleri nedeniyle ortaya çıkan evrensel posta hizmetinin net maliyeti ile bu kapsamda
yapılacak diğer harcamaları karşılamak için Bakanlık bütçesinde her yıl evrensel posta hizmet
gelirleri tahmini kadar ödenek öngörülür. Evrensel posta hizmetleri için ödenek ihtiyacı bu hiz-
met gelirleri tahmininden fazla olması hâlinde yeterli ödenek Bakanlık bütçesinde öngörülür.
Bu amaçla konulan ödenek münhasıran, bu Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin yerine geti-
rilmesi için kullanılır.

(5) Evrensel posta hizmeti gelirlerinin tahsili ve giderlerin yapılmasına ilişkin usul ve
esaslar Bakanlık ile Maliye Bakanlığının müştereken hazırlayacağı yönetmelikle belirlenir.
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Evrensel posta hizmetinin net maliyeti ve bildirimi
MADDE 16 – (1) Evrensel posta hizmetinin net maliyeti; evrensel posta hizmet yü-

kümlüsü ya da sağlayıcısının, hizmetleri evrensel posta hizmeti kapsamında karşılamadığı za-
man ile evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı olarak karşıladığı zamanki net ma-
liyetleri arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Ancak, evrensel posta hizmetinin net maliye-
tinin hesaplanmasında, hizmet sağlayıcılarının evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağla-
yıcısı olması dolayısıyla elde edeceği diğer gelirler de göz önüne alınarak değerlendirme yapılır.
Evrensel posta hizmet yükümlülüğünün getirdiği ilave maliyet yükünü ortaya çıkaran bu he-
saplama net maliyetler üzerinden yapılır. Bu amaçla evrensel posta hizmet yükümlüsü tekele
tabi ve tekel dışı gönderiler için ayrı hesap tutmak zorundadır.

(2) Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya sağlayıcıları her yılın sonunda evrensel posta
hizmeti kapsamındaki hizmetleri karşılamanın net maliyetini Bakanlığa bildirir.

(3) Bakanlık, net maliyetin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair evrensel posta hizmet
yükümlüsünü ve evrensel posta hizmet sağlayıcısını denetler veya masrafları evrensel posta
hizmeti gelirlerinden karşılanmak üzere bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini sağlar,
evrensel posta hizmetinin net maliyetini onaylar ve gerçekleşen net maliyeti öder.

ALTINCI BÖLÜM
Tarifeler, Kullanıcıların Korunması ve Rekabetin Sağlanması

Tarifeler ve kullanıcıların korunması
MADDE 17 – (1) Tarifelerin uygulanması ve kullanıcıların korunmasına ilişkin usul

ve esaslar şunlardır:
a) Hizmet sağlayıcısı, yetki belgesi çerçevesinde sunmaya yetkili olduğu hizmetler için

tarife hazırlamak, kullanıcılar nezdinde tarifelere ilişkin hususların adil ve şeffaf olmasını sağ-
lamak zorundadır.

b) Tarifeler, Kurum tarafından belirlenen alt ve üst sınırlar ile posta hizmetlerinin su-
nulmasında uygulanacak tarifelere ilişkin ilgili mevzuat ve 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Re-
kabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbestçe belirlenir.

c) Tarifelerin, benzer konumdaki kullanıcılar arasında haklı nedenlerin varlığı dışında
ayrım gözetilmeksizin düzenlenmesi, adil ve şeffaf olması, sunulan posta hizmetlerine ilişkin
maliyetleri yansıtması, yıkıcı veya aşırı fiyatları da içerecek şekilde rekabetin engellenmesi,
bozulması veya kısıtlanmasına neden olacak ücretleri ihtiva etmemesi, bir hizmetin maliyetinin
diğer bir hizmetin ücreti yoluyla desteklenmesi veya karşılanmasına yol açacak şekilde belir-
lenmemesi esastır.

ç) Tarifelerin, teknolojik gelişmeyi ve yeni teknolojilerin karşılanabilir ücretlerle kul-
lanılmasına olanak veren yatırımları teşvik edecek nitelikte olması esastır.

d) Kullanıcı menfaatlerinin gözetilmesi ve posta sektöründe rekabetin tesisi amacıyla
Kurum tarafından etkin piyasa gücüne sahip hizmet sağlayıcılarına tarifelerin onaylanması,
düzenlenmesi, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yükümlülükler getirilebilir.

(2) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına ait düzenle-
meler, ilgili bakanlıkların ihtiyaçları ve görüşleri dikkate alınarak Bakanlığın teklifi ve Bakanlar
Kurulu kararıyla belirlenir.

(3) Tarifelerin onaylanması, uygulanması, bildirimi, ilanı, izlenmesi ve denetlenmesi
ile kullanıcıların korunmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.

23 Mayıs 2013 – Sayı : 28655                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9

Yasama Bölümü Sayfa : 9



Rekabetin sağlanması
MADDE 18 – (1) Kurum, 4054 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, posta

sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamaları resen veya şikâyet üzerine incelemeye,
soruşturmaya ve rekabetin tesisine yönelik gerekli gördüğü tedbirleri almaya, görev alanına
giren konularda bilgi ve belgelerin sağlanmasını talep etmeye yetkilidir.

(2) Rekabet Kurulu, posta sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde,
birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dâhil olmak üzere posta sektörüne
ilişkin olarak vereceği kararlarda, Kurumun görüşünü ve Kurumun yapmış olduğu düzenleyici
işlemleri dikkate alır.

YEDİNCİ BÖLÜM
İdari Yaptırımlar ve Dava Hakkı

İdari yaptırımlar
MADDE 19 – (1) Kurum; mevzuata ve yetkilendirme şartlarına aykırılık hâlinde hizmet

sağlayıcılarına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3’üne kadar idari para cezası
uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve
kanunlarla getirilen hükümlerin uygulanması amacıyla gerekli tedbirleri almaya, üç aydan az
olmamak üzere altı aya kadar posta hizmeti faaliyetini durdurmaya veya yetkilendirmeyi iptal
etmeye yetkilidir.

(2) Kurum, mevzuata ve yetkilendirme şartlarına aykırı davranan hizmet sağlayıcısının
faaliyete yeni başlamış olması hâlinde bin liradan bir milyon liraya kadar idari para cezası ile
bu Kanunda belirtilen diğer idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir.

(3) Kabulü yasak olan maddeleri postayla gönderenler ile 7 nci madde hükümlerine ay-
kırı hareket edenlere gönderi ücretinin beş yüz katı tutarında idari para cezası uygulanır.

(4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 124 üncü ve 132 nci mad-
deleri kapsamına giren suçların hizmet sağlayıcılarının çalışanlarınca işlenmesi hâlinde veri-
lecek cezalar iki katına kadar artırılır.

(5) Yetki belgesi almaksızın posta hizmeti verenlerin tesisleri Kurumun talebi üzerine
o yer mülki amirince kapatılarak faaliyetlerine son verilir.

(6) Yetki belgesi almaksızın posta hizmeti verenler hakkında bin günden on bin güne
kadar adli para cezasına hükmolunur.

(7) Kurum tarafından yetki belgesi iptal edilen hizmet sağlayıcıları ve bu hizmet sağ-
layıcılarının hisselerinin en az yüzde 20’sine sahip ortakları ile tüzel kişiliği idareye yetkili ki-
şilere ve bunlar tarafından kurulmuş şirketlere iptal sebepleri göz önünde bulundurularak üç
yıla kadar yeniden yetki belgesi verilmez.

(8) Kurum tarafından verilen idari para cezaları hiçbir şekilde cezayı ödeyen hizmet
sağlayıcısı tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer alamaz.

(9) Kurum tarafından verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde
Kuruma ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine ilgili
vergi dairesince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Tahsil edilen idari para ce-
zalarının yüzde 20’si, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca bütçeye evrensel
posta hizmeti gelirleri adı altında gelir kaydedildikten sonra, kalan kısmın yüzde 50’si Kurum
hesaplarına aktarılır, yüzde 50’si ise genel bütçeye gelir kaydedilir.

(10) Bu maddenin uygulanmasına ve bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerin hizmet
sağlayıcıları tarafından yerine getirilmemesi hâlinde uygulanacak idari para cezalarına ve diğer
idari tedbirlere ilişkin hususlar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
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Dava hakkı
MADDE 20 – (1) Kurumun her türlü idari karar, eylem ve işlemleri ile idari yaptırım

kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurum kararlarına karşı açılan
her türlü dava öncelikli işlerden sayılır.

(2) Kurum tarafından açılacak davalarda teminat aranmaz.

İKİNCİ KISIM
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Faaliyet Konuları ve Nitelikleri

Kuruluş
MADDE 21 – (1) Bu Kanun ile kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere

6102 sayılı Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur.

(2) PTT’nin sermayesinin tamamı Hazineye aittir. Hazine Müsteşarlığının mülkiyet
hakkı ile kâr payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün
mali hakları Hazine Müsteşarlığında kalmak kaydıyla Hazine Müsteşarlığının PTT’deki pay
sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık tarafından kul-
lanılır. Bu hak ve yetkilerin kullanımına ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Bakanlığa
aittir.

(3) PTT, bu Kanun ve 6102 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine
göre Kalkınma Bakanlığının görüşü ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın uygun
görüşü alınarak hazırlanan esas sözleşmesinin Genel Kurul tarafından onaylanmasını müteakip
yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer. Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerde Kalkınma
Bakanlığının görüşü ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın uygun görüşü aranır.
6102 sayılı Kanunun ayni ve nakdî sermayesinin vaz’ına müteallik hükümleri ile 414 üncü
madde hükmü PTT hakkında uygulanmaz.

(4) 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü
Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun ile millî güvenlik ve kamu düzeni
gerekleri ve sıkıyönetim ve seferberlik hâllerinde posta hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin
özel kanunların hükümleri saklıdır.

Faaliyet konuları ve nitelikleri
MADDE 22 – (1) PTT; yurt içinde ve yurt dışında her türlü taşımacılık hizmetlerini de

içerecek şekilde posta, koli, kargo ve lojistik hizmetleri, pul basımı ve satımı, denetlemeye iliş-
kin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa
tabi olmaksızın, anılan Kanun kapsamında belirtilen faaliyet konuları ile ilgili olarak bankalarla
yapacağı sözleşmeler doğrultusunda bankalara destek hizmeti, parasal posta hizmeti, ödeme
hizmeti sunma, adres bilgi kayıt sistemi ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı, elektronik
ortam dâhil her türlü tebligat ve telgraf hizmetine ilişkin faaliyetler ile esas sözleşmesinde be-
lirlenen diğer faaliyetleri yürütür.

(2) PTT, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine tabidir.

(3) PTT’nin teşkilatı, sermaye miktarı, hisseleri, hesapları ve kârın dağıtımına ilişkin
esaslar esas sözleşmesinde gösterilir.

(4) PTT’nin yurt içinde ve yurt dışında şirket kurma veya kurulu bulunan şirketlere or-
tak olmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

(5) PTT, uluslararası birlik ve kuruluşların çalışmalarında, işletmeci olarak posta sek-
törünü temsil etmeye ve protokol yapmaya yetkilidir.
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İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilatlanma

Teşkilat
MADDE 23 – (1) PTT’nin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Genel Müdürlük
Genel Kurul
MADDE 24 – (1) Genel Kurul; yıllık faaliyet raporu ile bilanço ve kâr zarar hesaplarını

inceleyerek Yönetim Kurulunun ibrasını karara bağlar. Genel Kurul ayrıca, bu Kanun hüküm-
leri saklı kalmak kaydıyla, 6102 sayılı Kanun ve ilgili kanunlarda belirtilen görevleri yapar ve
yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu
MADDE 25 – (1) Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Dört üye

Bakanın, bir üye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklif ettiği adaylar arasından
Genel Kurul tarafından atanır.

(2) Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda yer alan memur olarak atanacaklarda aranan nitelikleri haiz olması şart-
tır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar atanabilir.

(3) Yönetim Kurulu karar organı olup, PTT’yi idare, ilzam ve idari ve adli merciler
nezdinde temsil eder ve PTT’nin temsil ve idaresinden Genel Kurula karşı sorumludur. Yönetim
Kurulu 6102 sayılı Kanun, esas sözleşme ve Genel Kurulca verilen yetkilerin yanı sıra aşağı-
daki yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir:

a) İş yerlerinde kabul edilen gönderilerin kabul ve teslim şartları ile türünü ve sınıfını
belirlemek

b) Sunulan tüm hizmetlerin ücretlerini ve ödeme esaslarını belirlemek
c) Yurt içinde ve yurt dışında lüzum göreceği yerlerde iş yeri açılmasına, kapatılmasına

ve faaliyet alanıyla ilgili uluslararası oluşumlara katılmaya karar vermek
ç) Pul satıcılıkları ve acentelik hizmetlerinin karşılığında alınacak komisyon veya diğer

ödemeleri belirlemek
d) Posta pulları, posta kartları ile ilk ve özel gün zarfları bastırmaya ve satışa çıkarmaya

karar vermek
e) Faaliyet ve hizmet alanlarına ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler im-

zalanması veya ortaklıklar kurulmasına, postaların ayrım ve dağıtım işleri için hizmet satın
alınmasına karar vermek

f) PTT’nin daha etkin ve verimli çalışması için personel ücreti ve diğer hususlarla ilgili
performans kriterlerini belirlemek

g) Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, PTT’nin stratejik planına uygun olarak Kal-
kınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşünü alarak, PTT’nin mali ve mali olmayan
performans hedeflerini hazırlamak ve Genel Kurul tarafından onaylanan işletme bütçesini Kal-
kınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına iletmek

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında şirket kurulması veya kurulu bulunan şirketlere ortak
olunması ve bu şirketlerin devrine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hakkında Bakanlığa
görüş bildirmek

h) Faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma
usullerini tespit etmek ve Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelik ve yönergeleri onaylamak
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(4) PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu
tarafından PTT için belirlenen miktarı aşmayacak şekilde Genel Kurul tarafından tespit edilen
miktarlarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin
mali haklarını belirlerken performans hedefleri gerçekleşmelerini de dikkate alır. Yönetim Ku-
rulu üyeliği görevi 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa göre zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirmez ve Yönetim Kurulu Başkan ve üye-
lerine bu fıkra gereğince ödenen ücretler sigorta primine esas kazanca dâhil edilmez.

(5) Yönetim Kurulu sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel
Müdüre devredebilir. Ancak, yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

(6) PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri sebebiyle işledikleri
suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili Bakanın iznine bağlı olup, bu konuda 2/12/1999 tarihli
ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hü-
kümleri uygulanır.

Genel Müdürlük
MADDE 26 – (1) Genel Müdürlük; Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve hizmet

birimlerinden oluşur.
(2) Genel Müdürlüğün teşkilat yapısı ve hizmet birimleri esas sözleşmeyle düzenlenir.
(3) Genel Müdür, Genel Kurulca atanır.
(4) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler

hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. An-
cak, yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel Statüsü

Sözleşmeli personel
MADDE 27 – (1) PTT personeli, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli per-

sonel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.
(2) Kamu Personel Seçme Sınavına katılanlar arasından seçilecek olan sözleşmeli per-

sonelin; işe alma, unvan, sayı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, disiplin,
izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hu-
suslar Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

(3) Sözleşmeli personelin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile söz-
leşme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak, avukat vekâlet ücreti hariç, aylık ücret,
her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek ve diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin
aylık ortalaması, Yüksek Planlama Kurulunca PTT için tespit edilen üst sınırı aşamaz.

(4) PTT lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı ta-
raftan tahsil olunan avukat vekâlet ücretlerinin dağıtılması 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel
Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürü-
tülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.

(5) Sözleşmeli personel, sosyal güvenlikleri bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine tabidir. Bu personele, 657 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul ve esaslar çerçeve-
sinde iş sonu tazminatı ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ücretler, Sorumluluk ve Uygulama Alanı

Ücretler
MADDE 28 – (1) PTT’nin faaliyetlerine ilişkin ücretlerin tam ve peşin olarak alınması

esastır. Ancak, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde farklı ödeme esasları belirleyebilir.
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Sorumluluk, başvuru hakkı ve zamanaşımı
MADDE 29 – (1) Hizmet akdiyle görev yapan işçiler hariç diğer PTT çalışanları ve

acenteleri, PTT’nin paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına
karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde
işledikleri suçlar ve ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi ce-
zalandırılır.

(2) PTT hizmetleri ile ilgili olarak herhangi bir talepte bulunmak ve PTT’nin sorumlu
olduğu hâllerde dava etme hakkı o hizmetten yararlanana aittir.

(3) PTT hizmetleri ile ilgili olarak talepte bulunma ve dava açma hakkı faaliyet konusu
işlemin tesisi tarihinden itibaren bir yılın sonunda zamanaşımına uğrar. Bu süre, PTT’ye baş-
vuru ile kesilir ve yapılan inceleme ve araştırmaların sonucunun ilgililere bildirildiği tarihte
kesildiği yerden yeniden başlar. Bu süre yeni bir başvuru ile tekrar kesilmez.

(4) PTT anlaşmazlık konusu olmayan posta hizmetine ait evrakı iki yıl saklamak zo-
rundadır. Ancak mahkemeye, icra dairesine ve kanunla yetkili kılınmış mercilere başvuruldu-
ğunun tebliğ edilmesi hâlinde, anlaşmazlık konusu evrak ihtilaf sonuçlanıncaya kadar sakla-
nır.

(5) Mahkemeye, icraya ve kanunla yetkili kılınmış mercilere başvurulması hâlinde za-
manaşımı süresi hariç genel hükümler uygulanır.

Uygulama alanı
MADDE 30 – (1) Uluslararası anlaşmalarda aksine bir hüküm bulunmadıkça bu Kanun

hükümleri uluslararası posta işlerinde de uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar
MADDE 31 – (1) 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanunu yürürlükten kaldırıl-

mıştır. Diğer mevzuatta 5584 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
(2) 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kurulu-

şuna İlişkin Kanunun;
a) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına “mesleki ve elektronik haberleşme” ibaresinden

sonra gelmek üzere “veya posta hizmetleri” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve yedinci fıkrasına “özellikle de herhangi bir telekomünikasyon şirketinde” iba-
resinden sonra gelmek üzere “ve PTT veya posta sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette” iba-
resi eklenmiştir.

“Kurul Başkanıyla, telsiz hizmetlerini temsil eden bir üye, telekomünikasyon hizmet-
lerini temsil eden bir üye ve posta hizmetlerini temsil eden bir üye Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanının göstereceği iki kat üye adayı arasından atanır.”

b) Eki (I) sayılı cetvele, ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek eklenmiştir.
(3) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararnameye ekli listenin “B – Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)” bölümünde yer alan
“Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.)” ibaresi listeden çıkarılmıştır.
Diğer mevzuatta mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar
PTT’ye yapılmış sayılır.
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(4) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 4 üncü maddesinin
beşinci fıkrasının ikinci cümlesine “Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde yer alan pa-
rasal limit,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin anı-
lan bent kapsamındaki mal ve hizmet alımları ile” ibaresi eklenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Yönetmelikler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, bir yıl içinde yürür-

lüğe konulur. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yö-
netmelikler ile diğer düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.

Posta hizmetlerini temsil eden Kurul üyesinin atanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde

2813 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre posta hizmetlerini temsilen Kurula bir üye atanır.
Kurulda telekomünikasyon hizmetlerini temsilen bulunan üyelerden görev süresi ilk sona eren
üyenin görevi sona erinceye kadar, Kurul sekiz üye olarak çalışmaya devam eder. Kurulda te-
lekomünikasyon hizmetlerini temsilen bulunan üyelerden görev süresi ilk sona eren üyenin
yerine atama yapılmaz ve bu kadro başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Görev sözleşmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Görev sözleşmesi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti-

baren iki ay içinde düşüncesi alınmak üzere Danıştaya gönderilir. Danıştayın iki ay içinde dü-
şüncesini bildirmesini müteakip, görev sözleşmesi PTT ile Kurum arasında imzalanarak yü-
rürlüğe girer.

(2) Evrensel posta hizmet yükümlülüğü, görev sözleşmesi imzalanıncaya kadar, PTT
tarafından yürütülür.

Devir
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Mülkiyeti mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Mü-

dürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlar, her türlü araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımlar, her
türlü sözleşmeler ve kredi anlaşmaları, her türlü fikrî ve sınai haklar ile sair hak, alacak ve
borçları ile personeli, tescil ve ilanı müteakip PTT’ye devredilmiş sayılır. Devirle ilgili tered-
dütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

(2) PTT’nin yeniden yapılanması ile ilgili veya bu madde kapsamında düzenlenecek
kâğıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan, bu Kanun çerçevesinde yapılacak
taşınır ve taşınmaz intikalleri veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.

(3) Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün leh ve aleyhine açılmış
ve açılacak davalarda ve icra takiplerinde PTT taraf olarak kabul edilir.

Mevcut personel
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve

Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan;
a) 657 sayılı Kanuna tabi memurların,
b) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele

tabi kadrolu personelin,
c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli

personelin,
ç) İş sözleşmesi ile görev yapan işçilerin,
mevcut statüleri ile PTT’de istihdamlarına devam olunur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen personelin; avukatlık vekâlet ücreti dâhil özlük ve mali

hakları aynen korunur.

23 Mayıs 2013 – Sayı : 28655                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15

Yasama Bölümü Sayfa : 15



Personel statüsü değişikliği
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışan ve
mevcut statülerinde PTT’de istihdamına devam olunan personel ile işçi statüsünde istihdam
edilen personelden isteyenler Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde bu Kanunda
tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilir, geçmek istemeyenler ile geçmesi uygun
görülmeyenlerin tabi olduğu mevzuatına göre istihdamına devam olunur.

(2) Geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında çalış-
makta iken birinci fıkra kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlerden;

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananların sözleşmeli
olarak atandıkları tarihten başlayarak otuz gün içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde bulunmamaları hâlinde, emekli ke-
senekleri kendilerince, kurum karşılıkları PTT tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı Ka-
nun ile ilgileri devam ettirilir. Bu şekilde 5434 sayılı Kanunla ilgileri devam ettirilenlerin emek-
lilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, önceden emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas
alınmakta olan kadro, görev veya pozisyonları aynı şekilde dikkate alınmaya devam olunur.
Ayrıca, bu şekilde ilgi devamında geçen süreleri kıdem aylıklarının hesabında dikkate alınır
ve bunların emeklilik keseneğine esas aylık kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri de genel
hükümler çerçevesinde yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. 5510 sayılı Kanunun ge-
çici 4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneği ve kurum karşılığı
ödenenlerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre si-
gortalı olma talebinde bulunanların sigorta primleri ile sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak ve
yükümlülükleri ise 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre belirlenir ve geçici 5 inci mad-
denin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında geçmiş hizmet süreleri, iş sonu taz-
minatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınır.

b) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayan ve aynı Ka-
nunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle
sigorta primine esas kazançları aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenenler ise talep-
lerine bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kap-
samında sigortalı sayılır.

(3) İşçi statüsünde istihdam edilmekte iken bu madde kapsamında sözleşmeli personel
statüsüne geçirilenlerin İş Kanununa tabi olarak geçirdikleri hizmet süreleri, yıllık izin sürele-
rinin tespitinde dikkate alınır. Bunların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki yıl içinde hak
kazandığı hâlde henüz kullanamadığı yıllık ücretli izin süresi ile bir önceki yılda yazılı olarak
talepte bulunduğu hâlde kullanılmasına izin verilmeyen yıllık ücretli izin süreleri sözleşmeli
personel statüsüne geçirildikten sonraki iki yıl içinde kullanılması kaydıyla saklı tutulur ve
kendilerine kullanılmamış yıllık ücretli izin süreleri sebebiyle bir ücret ödenmez. Bu şekilde
sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlere iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez.
Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan
toplam hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam
edilenlere ilişkin usul ve esaslarda belirtilen iş sonu tazminatına hak kazanmada ve hesabında
dikkate alınır. Bunlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilave tediye veya ikramiye
ödenmiş olması hâlinde ödenen tutarların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki çalı-
şılmayan günlere tekabül eden kısmı geri alınır.
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Emeklilik
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde

istihdam edilen 657 sayılı Kanuna tabi memur veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
eki (I) ve (II) sayılı cetvele tabi personelden emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olan-
lardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde emeklilik başvurusunda bu-
lunanların emekli ikramiyeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

a) Yaş haddinden emekliliğine bir yıldan daha az süre kalanlar hariç olmak üzere, yaş
haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalanlar için yüzde 25,

b) Yaş haddinden emekliliğine üç yıldan fazla beş yıldan az kalanlar için yüzde 30,
c) Yaş haddinden emekliliğine beş yıl ve daha fazla kalanlar için yüzde 40,
fazlasıyla ödenir.
(2) Emekli aylığı bağlanması şartlarını 2013 yılı sonuna kadar haiz olacaklara, bu hakkı

kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları hâlinde emekli
ikramiyeleri yüzde 40 fazlasıyla ödenir.

(3) Bu madde uyarınca yapılan emeklilik başvurularında emeklilik tarihi olarak daha
sonraki bir tarih gösterilemez, başvurular herhangi bir kayda bağlanamaz ve geri alınamaz. Bu
kapsamda emekli olan personel, emekli oldukları tarihten itibaren beş yıl süreyle PTT’de is-
tihdam edilemez.

Ağırlık ve ücret belirlenmesi
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre Bakanlar

Kurulu tarafından yurt içi ve yurt dışı haberleşme gönderileri ile ilgili ağırlık ve ücret belirle-
ninceye kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuatın ilgili hükümlerinin
uygulanmasına devam olunur.

Genel Kurul
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) PTT A.Ş.’nin ilk Genel Kurulu oluşuncaya kadar, Bakanlık

bu Kurulun görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.
Mevcut işlerin yürütülmesi
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu Kanun ile PTT’ye verilen görev ve hizmetler, görev

sözleşmesi imzalanıncaya kadar mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü or-
ganları ve personeli tarafından yürütülmeye devam olunur.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/5/2013

LİSTE

KURUMU : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ
GİH Kurul Üyesi 1 1
GİH Daire Başkanı 1 1
GİH Bilişim Uzmanı 5 8
GİH Bilişim Uzman Yardımcısı 9 30

TOPLAM 40
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

           Karar Sayısı : 2013/4712
           24 Mart 2011 tarihinde Akra/Gana’da imzalanan ve 3/1/2013 tarihli ve 6382 sayılı Ka-
nunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması”nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 8/4/2013 tarihli ve 32324 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/2013 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                                 Ö. ÇELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                             Ekonomi Bakanı V.

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                             F. ŞAHİN                                                    B. YILDIRIM

                                                        Sağlık Bakanı V.                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4700

           Şanlıurfa İli, Kamberiye Mevkiinde yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi

kapsamında ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların

Şanlıurfa Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 2/4/2013 tarihli

ve 10207 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                    H. YAZICI                                  E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.    Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                     S. KILIÇ                                          S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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—— • ——
           Karar Sayısı : 2013/4715

           Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuru-

luşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak

Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürür-

lüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 6/5/2013 tarihli ve 7360 sayılı yazısı üzerine,

2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   E. BAĞIŞ                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı V.                    Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE
BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK

GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI
ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK

KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1 – 15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşla-
rının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak
Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslar”a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları 2013 yılının
Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar
için yüzde sıfır olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           22 Mayıs 2013
       69471265-305-4748

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
            Suriye konulu kısıtlı çekirdek grup toplantısına katılmak üzere; 22 Mayıs 2013 tarihinde
Ürdün’e giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakan-
lığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 22 Mayıs 2013
     68244839-140.03-160-374

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ : 22/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4748 sayılı yazınız.
            Suriye konulu kısıtlı çekirdek grup toplantısına katılmak üzere, 22 Mayıs 2013 tarihinde
Ürdün’e giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakan-
lığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/3/2010 27526
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
20/5/2010 27586
28/5/2010 27594
14/5/2011 27934
23/6/2012 28332
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           22 Mayıs 2013

       69471265-305-4734

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Mayıs 2013 tarihinde İran’a gidecek olan Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek

tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 22 Mayıs 2013

     68244839-140.03-159-373

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 22/5/2013 tarihli ve 69471265-305-4734 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Mayıs 2013 tarihinde İran’a gidecek olan Gıda,

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hay-

vancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARI

          Gençlik ve Spor Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/336

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Yüksek Öğrenim Kredi

ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne, Prof. Dr. Recep KAYMAKCAN’ın atanması, 657 sayılı

Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

21/5/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                              Suat KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı
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YÖNETMELİKLER

           Karar Sayısı : 2013/4714

           Ekli “Erat Sevkıyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürür-

lüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 8/4/2013 tarihli ve 1069 sayılı yazısı üzerine,

Bakanlar Kurulu’nca 6/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                                B. ATALAY                               M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   E. BAĞIŞ                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı V.                    Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

ERAT SEVKIYAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/1955 tarihli ve 4/6142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Erat Sevkıyat Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Erbaş ve erlerin Kabul Toplanma Merkezleri ile Tali Kabul Toplanma Merkezleri

arasında taşınmaları, öncelikle havayolu ile yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu
Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının  (a) bendinde yer alan “35 ton-
dan” ibaresi “30 tondan” olarak değiştirilmiş ve aşağıdaki on sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(18) Bu maddede yer alan ve A, F, G, H, L, M, N, P ve R türü yetki belgeleri için is-
tenilen fiziki yer ve mekan şartlarının, söz konusu yetki belgesi sahiplerinin adres değişikliği
dahil olmak üzere faaliyetleri süresince sağlanması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgelerinin yenilenmesi için yetki belge-
sinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren:

a) 270 takvim günü içinde Bakanlığa yazılı olarak müracaat edilmesi halinde; yetki bel-
gesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, söz konusu
270 günlük süre içinde ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır.

b) 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Bakanlığa yazılı olarak mü-
racaat edilmesi halinde ise; yetki belgesi, yenileme ücreti olarak ödeme tarihindeki geçerli tam
ücretin %25’i alınır ve bu ücretin ödendiği tarih esas alınarak yetki belgesi yenilenir. Söz ko-
nusu yenileme ücretinin belirtilen 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında ve
ödeme tarihinde geçerli ücret esas alınarak ödenmiş olması şarttır.

(3) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği
tarihten itibaren, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen süreler içinde müracaat
edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getiril-
memesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir. Yetki belgesi yenilemeleri esnasında;
yenilenecek yetki belgesi için daha önceden bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında ve-
rilmiş süreler var ise bu sürelerin kalan kısımları yenilenen yetki belgesi için de geçerli olur ve
yenileme işlemi buna göre gerçekleştirilir.”

“(5) Yetki belgesi üzerinde bulunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmalar kaldırılmadan
ve yenilenecek yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartlar sağlanmadan yetki belgesi
yenilenmez.  Kalıcı hale gelmiş tüm uyarmalar ise yenilenen yetki belgesi için aynı sayıda
kalıcı uyarma olarak geçerli olur.”

“(6) Yenilenen yetki belgeleri için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen sü-
reler, yenilenme öncesi kullanılan süreler dikkate alınmaksızın yeniden başlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Aşağıdaki haller yetki belgesi devri olarak kabul edilmez.
a) Yetki belgesine sahip tüzel kişiliklerdeki pay sahipliği satış, bağışlama veya muadili

bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişimin yapılabilmesi için yeni sahip ve/veya ortakların bu
Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması zorunludur.

b) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine;  yetki belgesi, babası veya
annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenle-
nebilir. Eğer yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler
varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi
adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.

c) Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş
olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel ki-
şilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenle-
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nebilir. Eğer gerçek kişi yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış
muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi tüzel kişi için geçerli olmaz. Yetki
belgesinin yeni tüzel kişilik adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların
sağlanması zorunludur.”

“(3) Tüzel kişiliklerin birleşmeleri halinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa

uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka tüzel kişiyle birleşmesi halinde;  bu Yönetmelikte ön-
görülen şartların sağlanması kaydıyla yetki belgesi, birleşilen tüzel kişilik adına unvan deği-
şikliği gibi işlem yapılmak suretiyle düzenlenir.

b) Yetki belgesiz bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nuna uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka yetki belgeli tüzel kişiyle birleşmesi halinde;
yetki belgesinin bu birleşmeye göre düzenlenebilmesi için yeni sahip ve/veya ortakların bu
Yönetmelikte öngörülen şartları sağlaması zorunludur.

(4)  Bu maddeye göre yapılan birleşmelerde; birleşme öncesi yetki belgesi üzerinde bu-
lunan kalıcı hale gelmemiş tüm uyarmalar kaldırılmadan  yeni yetki belgesi düzenlenmez ve
varsa kalıcı hale gelmiş uyarmalar düzenlenen yeni yetki belgesi için aynı sayıda kalıcı uyarma
olarak geçerli olur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yetki belgesi sahipleri;
a) Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması,

yanması,  hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi
veya taşıt satışı yapmış olmaları halinde, bu durumları değişikliğin meydana geldiği tarihten
itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirirler. Bakanlığa bildirimin yapıldığı tarihte veya söz ko-
nusu durumların Bakanlıkça tespiti halinde tespitin yapıldığı tarihte bu taşıtlar taşıt belgele-
rinden re’sen düşülür. Belirtilen nedenlerle bu Yönetmelikte öngörülen asgari kapasite şartının
kaybedilmesi halinde; asgari kapasitenin kaybedildiği tarihin başlangıcı olarak taşıtların kazaya
uğrama, yanma,  hurdaya ayrılma veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma
geldiği tarih veya taşıtın satış tarihi esas alınır.

b) (a) bendinde belirtilen nedenlerle veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırılıktan do-
layı yapılan re’sen düşümler sonucu veya taşıtların yaşları nedeniyle bu Yönetmelikte öngörülen
asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı,
yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 540 takvim gününden fazla olamaz.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, asgari
kapasiteyi kaybedecek şekilde taşıt düşümü yapılamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin so-
nuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Veraset yoluyla intikal eden araçların durumu Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(6) B1 yetki belgesi sahiplerine uluslararası taşıma hattı tesis edilebilmesi için; taşıma

yapılacak ülkede yerleşik bir firma ile karşılıklı olarak kullanacakları taşıma hatları için imza-
lanmış ve her iki ülkenin resmi makamlarınca onaylanmış bir anlaşmanın Bakanlığa sunulması
şarttır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının  (d) ve (e) bentleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)  bendinde belirtilen sürenin aşılması ha-
linde ilgili yetki belgesi iptal edilir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Bu geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, yetki

belgesi yenileme süresini geçirerek yetki belgesi yenileme hakkını kaybetmiş veya yetki belgesi
iptal edilmiş olan K türü yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin 30/4/2014 tarihine
kadar yazılı olarak müracaat etmeleri halinde; yenileme hakkı kaybedilmiş veya iptal edilmiş
olan yetki belgeleri, yetki belgesi geçerli tam ücretinin %25’i tutarında ücret tahsil edilmesi
ve bu Yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması kaydıyla adlarına yeniden düzenlenir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanı yürütür.

—— • ——
Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK VE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2012 tarihli ve 28439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçe-
şehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-
netmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Müdürün teklifi
üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörce önerilecek altı aday arasından
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilecek üç üye olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyelerden, görev süresi dolmadan önce
üyelikten ayrılanların yerine Müdürün teklifi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasın-
dan Rektörce önerilecek iki aday arasından Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilme
yapılır. Bu üyeler, yerine görevlendirildikleri üyenin görev süresinin sonuna kadar görev ya-
parlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/6/2009 27255

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

Tarihi Sayısı

1- 21/8/2009 27326
2- 25/12/2009 27443
3- 31/12/2010 27802
4- 10/8/2011 28027
5- 31/12/2011 28159
6- 23/10/2012 28450
7- 4/1/2013 28518

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

12/10/2012 28439
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Bitlis Eren Üniversitesinden:
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Bitlis Eren Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve ça-
lışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) İlgili birim yönetim kurulu: Bitlis Eren Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan

fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını,
b) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Bitlis

Eren Üniversitesi ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü eğitimi dahil tüm eğitim prog-
ramları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, eşgüdüm ve uygulama faali-
yetleri yürüterek, yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle ve-
rimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere ulaştırmak, teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli
ortam olanakları ve bilgiye sınırsız olarak ulaşabilme özelliklerine dayanarak eğitimin etkin-
liğini artırmak, eğitim-öğretim olanaklarının paylaşılmasını sağlayarak Üniversite içinde, üni-
versiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi
ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak, zaman, mekan ve öğrenme hızı esnekliğine sahip, ders ge-
reçlerini yüksek etkileşimli sunum çerçevesinde verirken kurumsal harcamaları en aza indiren,
evrensel nitelikli bilgi ve teknolojileri üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve es-
tetik değerlere sahip, çağdaş ve her kesime ulaşabilen bir öğretim ve bilimsel kültürü oluştur-
mak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek, Üniversite, sa-
nayi, toplum işbirliğini sağlamada öncü, çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetini ve kişisel
gelişimlerini esas alan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimseyen
ve sürekli gelişen bir merkez olarak faaliyetlerde bulunmaktır.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak,
b) Eğitim programlarının uzaktan eğitim yoluyla ve/veya destekli yürütülebilmesi için

ilgili fakülte, yüksekokul, enstitü ve uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği içerisinde
uzaktan eğitim faaliyetlerini hazırlamak, sunmak, sürdürülebilir bir model geliştirmek ve bu
faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak,

c) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim ile verilmesine yö-
nelik önerileri değerlendirmek, yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda programların geliş-
tirilmesini sağlamak,

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek,
analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

d) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplan-
tılar düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik işbirliği ile organize et-
mek ve bu yönde katkı sağlamak,

e) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde farklı üniversitelerle uzaktan eğitim ile yürü-
tülecek ortak önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ve diğer eğitim faaliyetleri için gerekli
altyapıyı sağlamak,

f) Uzaktan eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etki-
leşimi ve iş birliğini sağlamak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek,

g) Uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek,
uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası projeler ger-
çekleştirmek,

ğ) Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan ilgili mevzuatı takip etmek, bu kap-
samda yeni planlamalar yapmak ve uygulamak,

h) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak,
ı) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün
altı aydan fazla görevinin başında bulunamaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Grup çalışma programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Ku-

rulunca karara bağlanan çalışma programlarını yürütmek, çalışma gruplarını yönlendirmek ve
denetlemek.

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                23 Mayıs 2013 – Sayı : 28655

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 27



g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak
Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve projelerin
düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
ı) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.
(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları

arasından en fazla iki Müdür yardımcısı Müdürün önerisi ve Rektör oluru ile görevlendirilir.
Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim
Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde
olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve
benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

d) Senato tarafından açılmasına karar verilen önlisans, lisans tamamlama, lisans ve li-
sansüstü öğretim programlarını uygulamak.

e) Merkez için gerekli olan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Galatasaray Üniversitesinden:
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesine bağlı fakülte,

enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yük-

sekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerde yürütülen eğitim-öğretim, kayıt, yatay geçiş, öğ-
renci değişim programları, sınavlar, başarı notunun hesaplanması, ilişiğin kesilmesi ve diplo-
malara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik birim: Galatasaray Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, mes-

lek yüksekokulu ve bölümleri,
b) Akademik birim yönetimi: Galatasaray Üniversitesine bağlı fakülte dekanlıklarını,

enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerini ve bölüm başkanlıklarını,
c) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci

iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine trans-
ferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

ç) Bölüm: Galatasaray Üniversitesi bünyesinde Rektörlük, fakülte, yüksekokul ve mes-
lek yüksekokullarına bağlı, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini
tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan öğretim, bilimsel araştırma ve
uygulama birimlerinden her birini,

d) Diploma eki: Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya
hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri nitelik-
lerin akademik ve mesleki tanınırlılığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına
ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,

e) Enstitü: Galatasaray Üniversitesine bağlı, birden fazla ilgili ve benzer bilim dalında
lisansüstü öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan akademik birimlerden her birini,

f) Fakülte: Galatasaray Üniversitesine bağlı her bir fakülteyi,
g) Hazırlık sınıfı: Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki yükseköğretime hazırlık sı-

nıflarını,
ğ) Meslek yüksekokulu: Galatasaray Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunu,
h) Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol: Bakanlar Kurulunun 4/5/1992 tarihli ve

92/2991 sayılı kararıyla onaylanan, Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin Olarak
Fransız Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma ve Bakanlar
Kurulunun 95/7434 sayılı Kararıyla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız
Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu’na İlişkin 14 Nisan 1992
Anlaşması’na Ek Protokol ile bu Ek Protokol’a ekli mektuplar ve 19 Ekim 1995 tarihli mek-
tupları,

ı) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
k) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
l) Yüksekokul: Galatasaray Üniversitesine bağlı yüksekokulları,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Değişim Programları

Kayıtlar
MADDE 5 – (1) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptı-

rabilmek için ilgili mevzuat ile Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokole göre kayıt hakkını
kazanmış olmak ve Senato veya Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen belgelerle birlikte
ilan edilen süre içinde başvuruda bulunmak gerekir.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrencilere ders seçme ve yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da

öğrenim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenilemeleri için tanınacak süreler akademik takvimde
düzenlenir. Bu sürelere ilişkin değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde
yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz.

Kayıt dondurma
MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıtları, haklı ve geçerli mazeretleri halinde donduru-

labilir. Kayıt dondurma süreleri normal öğretim süresi ve ek sürelere dahil edilmez. Kayıt don-
durma halinde, öğrencilerden Üniversiteye kaydolurken alınan belgeler iade edilmez. Kayıt
dondurma kararları; hazırlık sınıfı öğrencileri için Üniversite Yönetim Kurulu, diğer öğrenciler
için ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından alınır. Kayıt dondurma süresi doktora öğ-
rencileri için en az bir, en fazla dört yarıyıl; diğer öğrenciler için ise en az bir, en fazla iki ya-
rıyılı/dönemi geçemez.

(2) Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık raporuyla belgelenmiş ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş

olan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü

paragrafına göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yük-
seköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı
ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Öğrenci hakkında, öğrencilik statüsünün ortadan kaldırılması sonucunu doğurmayan
bir fiil nedeniyle kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü olması,

d) Öğrencinin tutukluluk hali,
e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-

ması,
f) Öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk için-

de bulunması,
g) Öğrencinin ilgili yönetim kurulunca uygun görülen bir kurum ya da kuruluştan en

fazla bir yıl süreli yurtdışı eğitim veya yurtiçi staj için burs alması.
(3) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama

hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı
tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın/döne-
min başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçişler
MADDE 8 – (1) Üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerine yapılacak yatay geçişle

öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre ve yüksekokul, meslek yüksek-
okulu yönetim kurulu ile bölümü olan fakültelerde ilgili bölüm başkanlığının teklifi, ilgili fa-
külte yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenmiş ve ilan
edilmiş kontenjanlar dâhilinde yapılır.
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(2) Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde lisans programlarına yerleştirilen meslek yük-
sekokulu ve Açıköğretim Fakültesi ön lisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Prog-
ramları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.

(3) Enstitülere yatay geçişler ilgili akademik birimlere ilişkin mevzuat hükümlerine
göre yapılır.

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 9 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya bunların

bölümleri arasında yatay geçiş yapma koşulları ve bu başvuruların nasıl değerlendirileceği,
ilgili akademik birimlerin mevzuatlarında düzenlenir. Yatay geçiş kontenjanları, geçiş yapılmak
istenen akademik birimlerin yönetim kurullarının kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun ona-
yıyla belirlenir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin ayrıldığı akademik birimde ge-
çirdiği süre azami öğrenim süresine dâhil edilir.

(2) Üniversite bünyesindeki lisansüstü programlar arasında yatay geçişler ilgili enstitüye
ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Çift anadal ve yandal programları
MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yandal programları oluşturulmasında, bu programlara

öğrenci kabulünde ve işleyişte Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki
Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve ilgili akademik birimlerin kurullarınca önerilerek
Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Öğrenci değişim programları
MADDE 11 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim ku-

rumları arasında yapılan anlaşmalar gereğince öğrenci değişim programları uygulanabilir. De-
ğişim programlarının uygulanması ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğrenci kimlik kartı
MADDE 12 – (1) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir.

Üniversiteden mezun olan, ayrılan veya herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrenciden kimlik
kartı geri alınır.

(2) Öğrenci kimlik kartının çalınması, kaybedilmesi, herhangi bir nedenle kullanılama-
yacak hale gelmesi gibi durumlarda öğrencinin en kısa zamanda Üniversitenin Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığını bilgilendirmesi gerekir. Bu gibi durumlarda öğrenci kimlik kartı iptal edi-
lerek, yeni bir kart düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı ve şekli
MADDE 13 – (1) Öğretimin; yıl, yarıyıl, dönem, sınıf geçme veya ders geçme olarak

belirlenmesi ile üst sınıfların derslerine kayıt için konulabilecek koşullar, Rektörlük veya ilgili
fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine, ilgili mevzuat
ile Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokole göre Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Programın özelliğine göre Se-
nato kararıyla öğretim yılı üç dönemden de oluşabilir. Ancak, her bir yarıyıl veya dönem yetmiş
öğretim gününden az olamaz.

(3) Öğretim yılının akışını gösteren akademik takvim Senato tarafından kararlaştırılır
ve ilan edilir.

(4) Yaz dönemi öğretiminin açılması ve buna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Öğretim süresi
MADDE 14 – (1) Hazırlık sınıflarında öğretim süresi; Fransızca dil hazırlık sınıfı ve

ileri Fransızca hazırlık sınıfının her birinde bir yıldır. Bu sınıflardan sadece birine devam eden
öğrenciler başarısız olmaları halinde ilgili sınıfı yalnızca bir kez tekrar edebilir. Ancak her iki
hazırlık sınıfına da devam eden öğrenciler için hazırlık sınıflarında öğretim süresi en çok üç
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yıldır. Belirtilen azami sürelerde hazırlık sınıflarında başarılı olamayan öğrencilerin, Senato
tarafından belirlenen dil yeterlilik belgelerini haiz olmaları halinde, ilgili akademik birime in-
tibakları yapılır.

(2) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğretim süresi 2547 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre belirlenir.

Öğretimin içeriği ve ders seçme
MADDE 15 – (1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı

diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı
ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak ilgili akademik birim kurulunun önerisi üze-
rine Senato tarafından belirlenir. Üniversitenin akademik birimlerinde ders programları, her
yarıyıl veya dönemde öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde düzenlenir.
Bir öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ilgili kayıt
dönemi öncesinde ilan edilir.

(2) Öğretim programı, teorik ve uygulamalı derslerden oluşur; laboratuvar çalışmaları,
seminer, staj, bitirme ödevi veya projeleri de bu kapsamda ilgili akademik birim kurulunun
önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Hazırlık sınıflarında ve akademik birimlerin programlarında yer alacak dersler ile
bunların saat ve AKTS kredisi karşılıkları ile çift anadal veya yan anadal programlarının açıl-
ması ve ders seçme esasları Rektörlük veya ilgili akademik birim kurulunun önerisi üzerine
Senato tarafından düzenlenir.

Devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin, öğretim programında yer alan bütün ders ve çalışmalara

katılmaları ve devam etmeleri zorunludur.
(2) Bir dersten yıl/yarıyıl/dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmek için,

derslere ve çalışmalara %70'ten az olmamak üzere, ilgili akademik birime ilişkin mevzuat hü-
kümlerine göre belirlenen oranda katılmak zorunludur. Hazırlık sınıflarında devamsızlık elli
saati aşamaz.

(3) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi ilgili öğretim elemanları tarafından ya-
pılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarı Değerlendirme Sistemi ve Sınavlar

Sınavlar
MADDE 17 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında başarı değerlendirmesi ara sınav,

yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı şeklinde yapılır. Sınavların, yazılı, yazılı ve sözlü, uy-
gulamalı veya yazılıdan sonra belli şartlarla sözlü olarak yapılmasına ilişkin başarı değerlen-
dirme yöntemi, dersin öğretim üyesi/elemanı tarafından belirlenir ve ilgili akademik birim yö-
netimine bildirilir.

(2) Lisansüstü eğitimde, yabancı diller bölümünde ve hazırlık sınıflarında başarı de-
ğerlendirmesinin ne şekilde yapılacağı ilgili akademik birim kurulunun önerisi üzerine Senato
tarafından düzenlenir.

(3) Başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme duru-
munda olan öğrenciye tek ders sınavı yapılır.

(4) Sınavlar Rektörlük veya ilgili akademik birim yönetiminin denetiminde, ders ve ça-
lışmaları yürüten öğretim elemanlarınca yapılır.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar
MADDE 18 – (1) Yarıyıl/dönem içi çalışmaları, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa

konu sınavı, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(2) Ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda/dönemde

en az bir defa yapılır.
(3) Üniversite veya akademik birimler yönetim kurullarınca kabul edilen haklı bir ne-

dene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrencilere aynı yarıyıl/dönem
içinde mazeret sınavı yapılabilir. Haklı neden, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı
üç iş günü içinde hazırlık sınıfı öğrencileri tarafından Rektörlüğe, diğer öğrenciler tarafından
ise ilgili akademik birim yönetimine yazılı olarak bildirilir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeret-
lerin sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.
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Sınav programları ve sınavlarda disiplin
MADDE 19 – (1) Yarıyıl/dönem sonu ve bütünleme sınavları, ilgili akademik birimlerin

yönetimi tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan ve ilgili yönetim kurulunca
onaylanan programa göre yapılır. Hazırlık sınıfları ile ilgili sınav programı doğrudan Rektörlük
tarafından hazırlanarak uygulanır.

(2) Öğrencilerin sınavlara bu programa göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde
girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav
yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrenci-
lerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
leri uygulanır.

(4) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu
süre sonunda sınav belgeleri ilgili akademik birim yönetimi tarafından imha edilir ve durum
bir tutanakla tespit edilir. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar
saklanır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 20 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl/dönem

içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl/dönem/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların
ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılma koşulları ilgili akademik bi-
rimlere ilişkin mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(2) Yıllık derslerin başarı notu hesaplanmasında, güz ve bahar yarıyıllarının yarıyıl içi
çalışma notları birlikte değerlendirilir.

(3) Başarı notları öğretim elemanları tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve öğ-
rencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Başarı notları
ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir:

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00
(4) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu

notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar.

(5) Yarıyıl/dönem/yılsonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi
çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi
görür.

(6) Laboratuvar çalışmaları, seminer, staj, bitirme ödevi veya projeleri gibi uygulamalı
derslerde başarı durumu P (başarılı) ve F (başarısız) olarak değerlendirilebilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuç-

larının ilanından itibaren üç iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili akademik birim yönetimine baş-
vurarak, ilgili belgelerin maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir. İtiraz başvurusu, ha-
zırlık sınıflarında Rektörlüğe yapılır.

(2) Rektörlük veya ilgili akademik birim yönetimi itirazın değerlendirilmesi için üç ki-
şilik bir komisyon oluşturur. Komisyon değerlendirme sonucunu on gün içinde Rektörlük veya
ilgili akademik birim yönetimine bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt Silme ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Kayıt silme
MADDE 22 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği

kesilir:
a) Öğrencinin yazılı başvuruyla kaydının silinmesi talebinde bulunması,
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b) Öğrenci hakkında verilen yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezasının kesinlik
kazanması.

(2) Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen hazırlık sınıfı öğrencileri Rektörlüğe, diğer
öğrenciler ise ilgili akademik birim yönetimine bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin talep etmesi
halinde kendisine son öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan
belgelerden sadece lise diploması iade edilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

Ön lisans diploması
MADDE 23 – (1) Öğrencilere ön lisans diploması ve diploma eki aşağıdaki hallerde

verilir:
a) Devam ettikleri meslek yüksekokulu programında yer alan 120 AKTS kredilik ders-

leri başarı ile tamamlamaları,
b) Öğrenim süresi sekiz yarıyıl olan akademik birimlerde ilk dört yarıyılın bütün ders-

lerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi
bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi.

Lisans diploması
MADDE 24 – (1) İlgili fakülte veya bölümün öğretim programında yer alan 240 AKTS

kredilik zorunlu ve seçimlik dersleri başaran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Bu öğren-
cilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine
göre, ilgili fakülte veya bölümün lisans diploması ve diploma eki verilir.

Lisansüstü diplomaları
MADDE 25 – (1) Enstitülerde bir lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğren-

cilere ilgili mevzuat hükümlerine göre diploma ve diploma eki verilir.
Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 26 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci

tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle
çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle
hesaplanır.

(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet
belgesi verilebilir.

(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Ku-

rulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Yönetim Kurulu kararları ile diğer ilgili mevzuat hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 28 – (1) 4/1/2010 tarihli ve 27452 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gala-

tasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde ön lisans, lisans

ve lisansüstü programlara kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci
tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi
saatleriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi toplamına
bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.

23 Mayıs 2013 – Sayı : 28655                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 34



Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe
Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 12/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:
BASIN İLÂN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR 195 SAYILI KANUN UYARINCA
YAYINLANACAK İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK

MEVKUTELER HAKKINDA 15/2/1977 TARİHLİ VE 67 SAYILI
GENEL KURUL KARARININ 17 NCİ MADDESİNİN

DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR
GENEL KURUL KARARI

Karar No: 199 17 Mayıs 2013

MADDE 1 – Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınla-
nacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 tarihli
ve 67 sayılı Genel Kurul Kararı'nın 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“Gazetelerin her sayfasının yayın yerinde dizilip tertiplenmiş olması ve yine Matbaalar
Kanunu hükümlerine uygun olarak çalışan bu yerdeki matbaalarda basılması gerekir. Ancak,
günlük fiili satışı 1.000 adedin üzerindeki veya yüzölçümü 2.40 metrekarenin altında olmayan
gazeteler söz konusu baskı işlemlerini, aynı esaslar dahilinde yayın yerlerinin dışında da ger-
çekleştirebilirler.”

MADDE 2 – Bu Genel Kurul Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Genel Kurul Kararını Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/9/2012 28425

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 16/11/2012 28469
2- 17/2/2013 28562
3- 12/5/2013 28645
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23/5/2013 

ORTA SAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

23 Mayıs 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28655 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No   : 2012/89 

Karar No : 2012/461 

Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs, Bu işe yardım etmek ve Resmi merciileri iğfal 

suçundan sanıklar GARİP ERBAŞ ve MURAT ERBAŞ’ın dava dosyasının Müştekisi bulunan 

Dualif kızı 1978 D.lu ANZHELA TYSCHENKO’nun yokluğunda verilen Mahkememizin 

25/12/2012 tarih ve 2012/89 Esas 2012/461 Karar sayılı ilamı ile Sanıklar hakkındaki kamu 

davasının 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2 maddeleri uyarınca zamanaşımı nedeniyle 

ORTADAN KALDIRILMASINA dair verilen karar Müşteki ANZHELA TYSCHENKO’nun 

uzun aramalara rağmen yokluğunda verilen tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 28 ve izleyen maddeleri uyarınca Resmi Gazete’de ilanı ile ilan tarihinden 15 gün 

sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, bir suretinin Mahkeme divanhanesine asılmasına ilanen 

tebliğ olunur. 3565 

—— •• —— 

Hatay 3. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No   : 2012/623 

Karar No : 2013/226 

Hırsızlık suçundan sanık Taşkın BAKIMCI hakkında Mahkememizde yapılan yargılama 

sonunda: 

Davanın müştekisi bulunan, 

Suriye Devleti Şam Şehri Haresta Semti Muvasalat Meydanı adresinde oturur, Wahıd ve 

Rınah kızı 15/02/1962 Şam Doğumlu HUDA ALKADAMANI'ya, 

Diploması yoluyla tebligat yapılamadığı (Suriye'deki mevcut durum nedeniyle adli 

yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden) gibi, Yurt içi ve Mernis Adresinin de bulunmadığı 

anlaşıldığından, hüküm özetinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olmakla, 

Mahkememizin 2012/623-Esas 2013/226 Karar Sayılı 21/03/2013 tarihli ilamıyla Sanık 

TAŞKIN BAKIMCI'nın, 

Hırsızlık suçundan 5237 S. TCK.nun 141/1, 53/1, 58/1-6-7 maddeleri gereğince 2 Yıl 

Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir. 

İşbu hüküm özetinin İlan tarihinden itibaren yasal sürede temyiz yoluna başvurulmadığı 

taktirde 15 Gün sonra kesinleşmiş sayılacağı, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri 

gereğince ilanen tebliğ olunur. 3624 
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Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

Esas No :2012/50 

Karar No :2012/503 

Sanık Kimliği: Fevzi DİK. Halit-Hadra oğlu,20.12.1979 doğumlu. Mardin/Nusaybin, 

Küçükkardeş köyü nüfusuna kayıtlı. VAN/Çaldıran 1 nci Hudut Tabur 3'ncü Hudut Bölük 

Komutanlığı emrinde görevliyken halen terhisli P.Er (T.C.No: 55870359710) 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli Piyade Er Feyzi DİK hakkında Van Jandarma 

Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 25.12.2012 gün ve 2012/50 esas, 2012/503 

karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

1 - Sanıklar Feyzi DİK, Hasan ŞEN, Sait ŞAYET ve Resul SUBAŞI'nın 2008 yılı 

Temmuz ayı tarihinde Rüşvet Almak suçunu işlediği iddiası ile haklarında kamu davası açılmış 

ise de; sanıkların olayda kusur veya kastının bulunduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin, 

yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, "şüpheden sanık yararlanır" temel ceza hukuku 

ilkesi gereği sanıkların üzerlerine atılı müsnet Rüşvet Almak suçundan CMK'nın 223/2-e maddesi 

uyarınca ayrı ayrı BERAATLERİNE, 

2 - Her ne kadar sanıklar Feyzi DİK, Hasan ŞEN, Sait ŞAYET ve Resul SUBAŞI 

hakkında 2008 yılı Temmuz ayı tarihinde Emre İtaatsizlikte Israr suçunu işledikleri iddiasıyla 

cezalandırılmaları talebi ile kamu davası açılmış ise de; 

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanıkların 2008 yılı Temmuz ayı tarihindeki 

eylemlerinin 6000 sayılı yasanın 21'nci maddesi ile 477 sayılı Kanuna 61/A maddesi olarak 

eklenen "Yasak edilen cihaz ve aletleri bulunduran veya kullananlar" suçunu oluşturduğu, bu 

suçtan da yargılama yapma görev ve yetkisinin disiplin mahkemelerine ait olduğu anlaşıldığından 

sanıklar hakkında müsnet suçtan mahkememizin 353 sayılı yasanın 9,17,19 ve 176 nci maddeleri 

uyarınca GÖREVSİZLİĞİNE, 

Sanıkların "Yasak edilen cihaz ve aletleri bulunduran veya kullananlar" suçundan 

yargılanması ve cezalandırılması için kararın kesinleşmesine müteakip dava dosyasının görevli ve 

yetkili bulunan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Disiplin Mahkemesine 

gönderilmesine, 

3 - Sanıklar hakkında beraat kararı verildiğinden ve 12.08.2008-09.10.2008 tarihleri 

arasında sanıkların tutuklu olarak bulundukları görüldüğünden sanıklara 5271 sayılı CMK'nın 

141/1-e maddesi uyarınca koruma tedbirleri nedeniyle tazminat talep edebileceklerinin 

MUHTARİYETLERİNE, 

şeklinde karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Feyzi DİK'in bulunamayışı nedeniyle hakkında 

verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık Feyzi DİK'e 

tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın 

resmi gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın Sanık Feyzi DİK'e tebliğ edilmiş 

sayılacağı, bu kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren 15 gün içinde Sanık Feyzi DİK 

tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1. maddesine göre temyiz istemi, hükmün tebliğinden itibaren 

15 gün içinde Askeri Mahkememize, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri 

Mahkeme- ye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 

353 Sayılı Kanunun 197/3 ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme 

veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir 

beyan ile de olabileceği, bu şekilde kararın temyiz edilebileceği Sanık Feyzi DİK'e ilanen tebliğ 

olunur. 3205 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Kg Nişasta alımı kapalı zarf ile teklif 

alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 03.06.2013 Pazartesi günü saat 14.00’ da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 03.06.2013 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66      Faks: 397 33 71 - 74 4311/1-1 

—— • —— 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden: 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne; Bağlı Loko Bakım Onarım Atölye Müdürlüğünde 

Lokomotiflerin Kabin Bakım, Onarım ve Boyasının Mahalli Piyasaya Yaptırılması Hizmet Alımı 

işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/63461 

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 hizmetin adı ve miktarı: Bölgemiz Cer Müdürlüğüne ait; 10 Adet DE 

24000 tipi ile 4 Adet (Çift kabin) E 43000 tipi Lokomotiflerin kabin içlerinin bakım, tamir ve 

boya işlerinin yaptırılması hizmet alımı işi 

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 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 Komisyon Şefliği 

Yeşiltepe/Malatya Bürosuna; 03/06/2013 Tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 25,00.-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. 4327/1-1 
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5607 SAYILI YASANIN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK  

HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 50,00 TL. ile en çok 45.000,00 TL. arasında değişen; 

28/05/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok 

4.500,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kol saati, güneş gözlüğü,  mp3 çalar,  kürk, 

vs. cinsi 14 (ondört) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük 

Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 29/05/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) 

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 Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 4370/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA 

TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 919,71 TL ile en çok 51.684,00 TL arasında değişen; 

03.06.2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 91,97 TL, en çok 

5.168,40 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, jeep, minibüs, kamyon, 

kamyonet, kapalı kasa kamyonet, kamyonet panelvan, otobüs, hurda araç vb. 31 adet araç, açık 

artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı 

Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 04.06.2013 tarihi saat 09.30'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 

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 Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.  

İlan olunur. 4166/1-1 
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MUHTELİF KÖMÜR TORBASI, FİLTRE İLE SU TORBASI, İŞ MAKİNASI YEDEĞİ 

ALINACAK VE İHTİYAÇ FAZLASI KULLANIM DIŞI MALZEME SATILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk Cd. 

No.111    45500 Soma/MANİSA 

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

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

2 - İhale konusu malın: 

a) 

 

İhalenin Türü İ.K No Dosya no 

İhale Tarih - 

Saati Teslimat 

1 
6.000.000 Adet Polipropilen 

Kömür Torbası Alımı 
64855 2013-0948 

04.06.2013-

14.00 
45 Gün 

2 19 Kalem Mutelif Filitre Alımı 64878 2013-0949 
05.06.2013-

14.00 
90 Gün 

3 
29 Kalem Komatsu İş Makinası 

Yedeği Alımı 
64883 2013-0950 

12.06.2013-

14.00 
180 Gün 

4 
5 Adet Çift Emişli Su Tulumbası 

Alımı 
64892 2013-0951 

13.06.2013-

14.00 
60 Gün 

5 
82 Kalem İhtiyaç Fazlası 

Kullanım Dışı Malzeme SATIŞI 
------- 2013-0952 

20.06.2013-

14.00 
30 Gün 

 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan),Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 

Sk. No. 3 D.4 Bornova / İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye 

katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

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

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

7 -  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) 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 4363/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 23 Mayıs 2013 – Sayı : 28655 

 

OPB 11 D10-D40 KIRICI ELEKLERİ İÇİN KONİK DİŞLİ İMALATI YAPTIRILACAKTIR 

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

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale 

usulü İle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş 

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

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

2 - İhale konusu malın 

A - a) Dosya No : 2013/31 

b) Niteliği, türü ve miktarı : OPB 11 D10-D40 KIRICI ELEKLERİ İÇİN KONİK 

DİŞLİ İMALATI 

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

Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

d) Şartname bedeli : 100,00.-TL 

e) İhale tarihi ve saati : 06.06.2013      Saat: 14.00 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü/AFŞİN 

b) Şartname bedelinin  

    yatırılacağı yer : Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 5800 7287 

7572 71 -Afşin Ziraat Bankası Şb. :TR17 0001 0003 

9037 7120 4354 40 no’lu hesaba 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

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

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

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler belirtilen tarihte saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

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

fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 4251/1-1 
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2013/2014 KAMPANYA DÖNEMİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN 

ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM, ONARIM VE REVİZYON HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ 

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80             Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muş Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya Döneminde 

Merkez Bölge Şefliği Mercimekkale Kantarındaki ± % 20 

toleranslı 40.000 ton pancar, Merkez Bölge Şefliği 

Güroymak kantarındaki ± % 20 toleranslı 11.000 ton pancar 

ile Bulanık Bölge Şefliği Bulanık kantarındaki ± % 20 

toleranslı 95.000 ton pancarın dizel/elektrik tahrikli seyyar 

pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve makinenin, 

bakım-onarım ve revizyonudur. İşin teknik özellikleri ve 

diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale 

dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. 

b) Yapılacağı Yer : Muş Şeker Fabrikası Merkez Bölge Şefliği Mercimekkale 

ve Güroymak Kantarı ile Bulanık Bölge Şefliği Bulanık 

Kantar Sahaları 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. 

Km. MUŞ 

b) Tarihi ve saati : 05.06.2013 Çarşamba günü saat 14.00 

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

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dökümanları  (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 05.06.2013 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların miktarlarla 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 geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış)  takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 4357/1-1 
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KOMATSU KAMYONLARDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu Kamyonlarda kullanılmak üzere yedek parça temini 

işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/63993 

1 - İdarenin 

a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001 - Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı: İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu Kamyonlarda 

kullanılmak üzere 27 kalem yedek malzeme temini işi. 

b) Teslim yeri : Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı yer  : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 18/06/2013 - 15.00 

d) Dosya no : 243-KÇLİ/2013-0328 

4 - İhaleye ait dökümanlar; 

Çan’da, Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

“Ziraat Bankası Çan Şb.TR44 0001 0003 3809 6076 7650 01,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 

2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ 

Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 18/06/2013 saat 15.00’a kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

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

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 4329/1-1 
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15-17 t/h BUHAR KAZANI KIZDIRICI BORULARINA AİT ARGON KAYNAK İŞLERİNİN 

YAPILMASI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F. A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikasından: 

“15-17 t/h Buhar Kazanı Kızdırıcı Borularına ait Argon Kaynak İşlerinin Yapılması 

Hizmet işi”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile 

götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/61841 

1 - İdarenin  

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

ERZİNCAN 

c) Telefon ve faks numarası : 0446 223 9500     Faks: 0 446 223 91 67 

2 - İhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda 

belirtilmiştir. 

Parça Adı 

Boru Ebatları* 

(mm) 

Boru 

Malzemesi 

Kaynak 

Tipi 

Kaynak Miktarı 

(Adet) 

Kaynak 

Metrajı (m) 

Buhar kazanı 

kızdırıcı borusu 
38 mm St 35,8 Argon 

64 Ad. 

Çift sıra 
46 Mt 

    

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : İşyeri teslim tarihinden itibaren 15 (Onbeş) İş günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati   : 04.06.2013 Salı Günü saat 14.00 

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

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

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 04.06.2013 Salı günü saat 1400’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası adresindeki 

Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 4202/1-1 
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MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR, MONİTÖR VE DİZÜSTÜ 

BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ihtiyacı olan 325 (Üçyüzyirmibeş) adet 

masaüstü bilgisayar ve monitör ile 30 (Otuz) adet dizüstü bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofıs'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip 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, 04/06/2013 günü, saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'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 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 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. 

 4368/1-1 
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2 ADET SUNUMCU YÜK DENGELEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 2 adet 

sunumcu yük dengeleme cihazının 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 Satınalma 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, Ofis tip 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, 31.05.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz. III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'dc 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 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. 

 4367/1-1 
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ARAÇ MÜBADELE İLANI 

Mersin Emniyet Müdürlüğünden: 

Emniyet hizmetlerinde kullanıma elverişli olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış 51 

adet değişik cins ve model taşıt, 4645 sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden çıkartılan Emniyet 

Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve 

İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. Maddesi uyarınca mübadele edilecektir. 

1 - İdarenin; 

Adı : MERSİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

Adresi : Limonluk Mah. 2457 Sokak No: 5 Yenişehir/Mersin 

Telefon numarası : 0324 3271285 

Faks numarası : 0324 326 61 27 

Elektronik posta adresi : mersinikmal@egm.gov.tr 

2) Mübadelesi yapılacak taşıtların 

NİTELİĞİ, TÜRÜ, MİKTARI 

 

S.N PLAKA NO MARKASI MODEL CİNSİ 

HASAR 

DURUMU % 

  1 33A0016 FORD TRANSİT   1998 MİNİBÜS 10 

  2 33A0110  FORD TRANSİT   1999 MİNİBÜS 15 

  3 33A0119  FORD TRANSİT     2000 MİNİBÜS 40 

  4 33A0343 FORD TRANSİT   1997 MİNİBÜS 5 

  5 33A0395  FORD TRANSİT   1998 MİNİBÜS 15 

  6 33A0396  FORD TRANSİT   1998 MİNİBÜS 15 

  7 33A0397 FORD TRANSİT   1998 MİNİBÜS 10 

  8 33A0399  FORD TRANSİT   1998 MİNİBÜS 15 

  9 33A0403  FORD TRANSİT   1998 MİNİBÜS 10 

10 33A0412 FORD TRANSİT   1998 MİNİBÜS 15 

11 33A0420 FORD TRANSİT   1999 MİNİBÜS 15 

12 33A0432 FORD TRANSİT   1999 MİNİBÜS 15 

13 33A0441 FORD TRANSİT   1999 MİNİBÜS 10 

14 33A0470 FORD TRANSİT   2002 MİNİBÜS 5 

15 33A0098 FORD TRANSİT   1999 MİNİBÜS 10 

16 33A0419 FORD TRANSİT   1998 COMBİVAN 10 

17 33A0311 RENAULT 1996 R.Otomobil 15 

18 33A0415 RENAULT 1998 R.Otomobil 5 

19 33A0025 FORD ESCORT 1998 R.Otomobil 10 

20 33A0042  HYUNDAİ 2000 R.Otomobil 10 

 21 33A0053  VOLKSWOGEN BORA 2000 R.Otomobil HASARSIZ 

22 33A0061 131 ŞAHİN 2000 R.Otomobil 5 

23 33A0112 RENAULT 19 2000 R.Otomobil 10 

24 33A0347 131 DOĞAN 1997 R.Otomobil 5 

25 33A0350 RENAULT 1997 R.Otomobil 10 
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S.N PLAKA NO MARKASI MODEL CİNSİ 

HASAR 

DURUMU % 

26 33A0358 FORD ESCORT 1997 R.Otomobil 5 

27 33A0446 RENAULT 19 2001 R.Otomobil 5 

28 33A0467 RENAULT CLİO 2002 R.Otomobil 5 

 29 33A0453 TOYOTA COROLLA 2001 R.Otomobil HASARSIZ  

30 33A0426 FİAT SİENA  1999 R.Otomobil HASARSIZ  

31 33A0040 HONDA 1991 R.MOTOSİKLET 20 

32 33A0052 HONDA 1991 R.MOTOSİKLET 10 

33 33A0383 HONDA 1991 R.MOTOSİKLET 20 

34 33A0013 RENAULT 1999 R.Otomobil HASARSIZ  

35 33A0044 RENAULT 1998 R.Otomobil 40 

36 33A0138 RENAULT  1999 R.Otomobil HASARSIZ  

37 33A0146 RENAULT 1999 R.Otomobil HASARSIZ  

38 33A0374 RENAULT 1997 R.Otomobil HASARSIZ  

39 33A0391 RENAULT 1999 R.Otomobil HASARSIZ  

40 33A0102 RENAULT19 2000 R.Otomobil HASARSIZ  

41 33A0287 FORD ESCORT 1996 R.Otomobil 5 

42 33A0323 FORD ESCORT 1997 R.Otomobil 5  

43 33A0356 FORD ESCORT 1997 R.Otomobil 5  

44 33A0086 FİAT SİENA 2000 R.Otomobil HASARSIZ  

45 33A0595 TOFAŞ KARTAL 1999 R.Otomobil 5 

46 33A0421 FORD TRANSİT 1999 MİNİBÜS 10 

47 33A0840 FORD TRANSİT  1996 MİNİBÜS HASARSIZ 

48 33A0630 FORD CONNECT 2007 KAMYONET 30 

49 33A0544 FORD CONNECT 2004 KAMYONET HASARSIZ 

50 33A0037 HONDA  1991 R.MOTOSİKLET 15 

51 33A0322 MZ251 1996 R.MOTOSİKLET HASARSIZ  

 

Yukarıda listede belirtilen kullanıma elverişli olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış 51 

adet değişik cins ve model taşıt ile açık arttırma usulü mübadele edilecektir. 

TAHMİNİ BEDELİ: 218.900,00 TL (ikiyüzonsekizbindokuzyüzTürkLirası) 

C) Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar Mersin İl Emniyet Müdürlüğü otoparkı Limonluk 

Mah. 2457 Sokak No:5 Yenişehir/Mersin adresinde ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden 

bir gün öncesine kadar hafta içi 09.30 ile 16.30 saatleri arasında görülebilir. 

D) Mübadele karşılığı alınacak mala ilişkin teknik özellikler; 

D.1) DACIA DUSTER Laureate New Age 4x2-1.5 dCi 110 bg; Dizel, 2013 model, önden 

çekişli, K9K 898 motor tipli, 1461 motor hacimli, maksimum güç kW CEE (bg) 79 / (107), 

Maksimum tork Nm CEE (m.kg) 240, Maksimum güç devri (dev/dak) 4000,Vites Sayısı 6, 

Maksimum tork devri (dev/dak) 1750, Vites kutusu tipi TL4, Enjeksiyon tipi Common Rail Turbo 

Direkt Enjeksiyon,  ön sis farlı,klimalı, sürücü ve ön yolcu hava yastıklı, ABS fren sistemli+ESP, 
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4 adet sürücü koltuk başlı, sürücü hava yastığı, uzaktan kumanda, alarm ve merkezi kilit sistemi, 

Radyo Cd - MP3 çalar olacaktır. 

D.2) DACIA DUSTER Laureate New Age 4x2-1.5 dCi 90 bg; Dizel, 2013 model, önden 

çekişli K9K 892 motor tipli, 1461 motor hacimli, maksimum güç kW CEE (bg)  66 / (90), 

Maksimum tork Nm CEE (m.kg) 200, Maksimum güç devri (dev/dak) 3750, Vites Sayısı 5, 

Maksimum tork devri (dev/dak) 1750, Vites kutusu tipi JR5, Enjeksiyon tipi Common Rail Turbo 

Direkt Enjeksiyon, ön sis farlı,  klimalı, sürücü ve ön yolcu hava yastıklı, ABS fren sistemli, 4 

adet sürücü koltuk başlı, sürücü ve ön yolcu hava yastığı, uzaktan kumanda, alarm ve merkezi 

kilit sistemi, Radyo Cd – MP3 çalar olacaktır. 

3 - Mübadelenin; 

A) YAPILACAĞI YER: Limonluk Mah.2457 Sokak No: 5 kat:7 Yenişehir/MERSİN 

B) TARİHİ VE SAATİ: 04.06.2013 saat:14.00’da 

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Teklif mektubunu, 

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin en az % 3’ü oranındaki geçici teminatı, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vereceklerdir. 

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6 - Mübadele dokümanı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Satınalma 

Bürosu Limonluk Mah.2457 Sokak No: 5 Kat.6 Yenişehir/ Mersin adresinde görülebilir ve 20,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 04.06.2013 günü Saat 14.00’e kadar Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İkmal 

Şube Müdürlüğü Satınalma Bürosu 6. kat Limonluk Mah. 2457 Sokak No:5 Yenişehir/MERSİN 

adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde ilk yazılı teklifleri 

açıklandıktan sonra sözlü olarak artırım yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

9 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

10 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 

11 - Bu işin Geçici teminat miktarı, mübadelesi yapılacak malın Tahmini bedelinin %3’ü 

oranında olup, 6.567,00 TL’dir (AltıbinbeşyüzaltmışyediTürkLirası) Geçici Teminatın Banka 

Teminat Mektubu olarak verilmesi durumunda ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süresi 

olacaktır. 

12 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4387/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile Vakıflar Meclisi’nin 01/04/2013 

tarih ve 21491294-050-01-202/140 sayılı kararı gereği Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere ihale 

edilecektir. 

İLİ : Kahramanmaraş  

İLÇESİ : Merkez 

MAHALLESİ : Serintepe (Mimar Sinan) 

ADA NO : 6181 

PARSEL NO : 1 ve 2 

YÜZÖLÇÜMÜ : 1600,00 m2 (1 no’lu parsel), 1582,16,00 m2 (2 no’lu 

parsel) 

CİNSİ : Arsa 

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : 6.176.284,80.-TL 

  (Altımilyonyüzyetmişaltıbinikiyüzseksendört Türk 

Lirası Seksen Kuruş) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 185.288,54.-TL 

  (Yüzseksenbeşbinikiyüzseksensekiz Türk Lirası 

Ellidört Kuruş) 

İHALE TARİHİ VE SAATİ : 12 Haziran 2013 Çarşamba günü saat 14:30 

A. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine; 

1 - Tevhidini müteakip oluşacak parsel üzerinde Belediyesince ön onaylı mevcut avan 

projesine göre yaptırılacak inşaattan en az A blok 1, 3, 5, 9, 10, 11, 19 ve 20 nolu, B blok 8, 11, 

12, 17,18, 21,22, 23 nolu daireler olmak üzere toplam 16 adet daireye ilaveten 1.000,00,-TL. nakit 

paranın vakfına verilmesi,  

2 - Taşınmazların tevhit edilmesi, varsa tapu kaydındaki takdiyatın kaldırılması ve 

uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların 

alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda, imalatın yapılması, proje ve imalat 

aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine 

yüklenici tarafından karşılanması, 

3 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre taşınmazlardan kamuya terk edilmesi gereken kısım 

olması halinde kanun kapsamında kalan kısmın bedelsiz terk edilmesi, 

4 - Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak 

üzere proje müellifine işin yüklenicisi tarafından sözleşme imzalanmadan def’aten ödenmesi, 

5 - İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması 

halinde ihale oranında vakfına yansıtılması, 

6 - Paylaşım dışı kalan yer ve alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi, şartlarıyla 

kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

B. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi 

Caddesi No: 2-ANTAKYA/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki 

toplantı salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

C. İhaleye teklif verecek istekliler, ihale dokümanını mesai saati içinde, Şehit Mustafa 

Sevgi Caddesi No:2-ANTAKYA adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü/Emlak ve 

Yatırım İşleri Şube Müdürlüğü’nde görebilirler. 

D. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 5. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 6. maddesi doğrultusunda 12 Haziran 2013 Çarşamba 
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günü saat 14:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir (Verilen teklifler 

herhangi bir sebeple geri alınamaz). 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış 

zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.  

a) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayacakları teklif 

mektubu ve pay-puan cetvelini koyacakları iç zarf,  

b) Türkiye’de tebligat için adres gösteren imzalı bildirimi, 

c) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli sureti, 

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Noter tasdikli imza sirküleri,  

e) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirküleri (2013 yılı tasdikli),  

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini vermesi. 

g) İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.  

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye 

ibraz edilmesi. 

i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Hatay Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünden alınmış yer gördü belgesi.  

j) Muhammen bedelin en az % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

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

müdürlüğünce teyit yazılı).  

k) İhale konusu işin adına alınmış 2886 Sayılı Yasaya uygun (limit içi–süresiz) 

185.288,54.-TL (Yüzseksenbeşbinikiyüzseksensekiz Türk Lirası Ellidört Kuruş) tutarındaki 

geçici teminat mektubu veya Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünün  Vakıflar Bankası-Antakya 

Şubesindeki (TR880001500158007285445549) nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça 

belirtilmiş olduğu) 185.288,54.-TL tutarındaki geçici teminat banka dekontu, 

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e,f, h, i, j) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

m) Şartnamedeki örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi; 

n) İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup, Vakıflar Bankası Antakya Merkez 

Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve 

istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 

Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 12 Haziran 2013 

tarih ve saat 14:30’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

E. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

F. Bu iş için yapılmış olan ilan bedelleri dâhil tüm giderler (vergi, resmi harç, sözleşme 

giderleri vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 4158/1-1 
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AKARYAKIT VE BAKIM, LPG İSTASYONU VE MÜŞTEMİLATI SATILACAKTIR 

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığından: 

1. İHALENİN NEVİ: 

Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Sanayi Çarşısı 

Önünde (983 Ada 4 parsel)  mülkiyeti Belediyemize ait olan 2.028,01 m2 akaryakıt ve bakım, 

LPG istasyonu ve müştemilatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı 

Teklif usulü ile satılması işidir. 

2. İHALE TARİHİ VE SAATİ: 

04.06.2013 Salı günü saat: 14:05’de Belediye Encümeni Odasında yapılacaktır. 

3. MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: 

a) Muhammen satış bedeli 3.447.617,00 TL (Üç milyon dörtyüz kırk yedi bin altıyüz 

onyedi- TL) olup, Geçici teminatı 103.429,00.-TL (Yüz üç bin dört yüz yirmi dokuz- 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  % 1 (bir) 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. 

4. 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. 

 4328/1-1 
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ANKARA İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU 

ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Ankara İl Özel İdaresi İl Encümeninden: 

1 - İhale Konusu; 

İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı, paftası ile şartnamesinde koordinatları 

verilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve 

Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 

17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü 

ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

2 - İhale edilecek sahalar; 

 

2.1 - Ayaş İlçesi Uğurçayırı Köyü sınırlarında H28d3 paftasında bulunan 1916,40 

hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası; 

2.1.a) Muhammen bedeli: 60.000 TL 

2.1.b) Geçici teminatı: 1.800 TL 

2.1.c) Tarih:12.06.2013 Saat:10:30 

 

2.2 - Ayaş İlçesi Akkaya Köyü sınırlarında H28d3-d4 paftalarında bulunan 2876,12 

hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası; 

2.2.a) Muhammen bedeli: 70.000 TL 

2.2.b) Geçici teminatı: 2.100 TL 

2.2.c)  Tarih:12.06.2013 Saat: 10:40 

 

2.3 - Nallıhan İlçesi Nallıgölcük Köyü sınırlarında H26b3,H27a4 paftalarında bulunan 

5000,0 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.3.a) Muhammen Bedeli: 75.000 TL 

2.3.b) Geçici Teminatı: 2.250 TL 

2.3.c) Tarih:12.06.2013 Saat:10:50 

 

2.4 - Gölbaşı İlçesi Mahmatlı Köyü sınırlarında I29c3 paftasında bulunan 3342,79 

hektarlık doğal mineralli su arama sahası; 

2.4.a) Muhammen Bedeli: 40.000 TL 

2.4.b) Geçici Teminatı: 1.200 TL 

2.4.c) Tarih:12.06.2013 Saat: 11:00 

 

2.5 - Çubuk ilçesi Özlüce Köyü sınırlarında H29c2 paftasında bulunan 5000,0 hektarlık 

jeotermal kaynak arama sahası; 

2.5.a) Muhammen Bedeli: 70.000 TL 

2.5.b) Geçici Teminatı: 2.100 TL 

2.5.c) Tarih:12.06.2013 Saat: 11:10 

 

2.6 - Çubuk ilçesi Özlüce Köyü sınırlarında H29b3-c2 paftalarında bulunan 5000,0 

hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.6.a) Muhammen Bedeli: 70.000 TL 

2.6.b) Geçici Teminatı: 2.100 TL 

2.6.c) Tarih:12.06.2013 Saat:11:20 
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2.7 - Çubuk ilçesi Özlüce Köyü sınırlarında H29c2 paftasında bulunan 3300,0 hektarlık 

jeotermal kaynak arama sahası; 

2.7.a) Muhammen Bedeli: 60.000 TL 

2.7.b) Geçici Teminatı: 1.800 TL 

2.7.c) Tarih:12.06.2013 Saat: 11:30 

 

2.8 - Haymana İlçesi Gökler Köyü sınırlarında J29b3-b4-c1-c2 paftalarında bulunan 

5000,0 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.8.a) Muhammen Bedeli: 70.000 TL 

2.8.b) Geçici Teminatı: 2.100 TL 

2.8.c) Tarih:12.06.2013 Saat: 11:40 

 

2.9 - Haymana İlçesi Karacadere Köyü sınırları içerisinde, J29b4-c1 paftalarında bulunan 

4999,99 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.9.a) Muhammen Bedeli: 70.000 TL 

2.9.b) Geçici Teminatı: 2.100 TL 

2.9.c) Tarih:12.06.2013 Saat: 11:50 

 

2.10 - Ayaş İlçesi Başayaş Köyü sınırlarında H28c4 paftasında bulunan 57,91 hektarlık 

jeotermal kaynak arama sahası; 

2.10 a) Muhammen Bedeli: 40.000 TL 

2.10 b) Geçici Teminatı: 1.200 TL 

2.10 c)  Tarih:12.06.2013 Saat: 12:00 

 

2.11 - Çamlıdere İlçesi Bardakçılar Köyü sınırları içerisinde, G29d4 paftasında bulunan 

296,60 hektarlık jeotermal kaynak su arama sahası; 

2.11.a) Muhammen Bedeli: 40.000 TL 

2.11.b) Geçici Teminatı: 1.200 TL 

2.11.c) Tarih:12.06.2013 Saat: 12:10 

 

2.12 - Haymana İlçesi Kutluhan Köyü sınırları içerisinde, J29d2-d3 paftalarında bulunan 

5000,0 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.12.a) Muhammen Bedeli: 50.000 TL 

2.12.b) Geçici Teminatı: 1.500 TL 

2.12.c) Tarih: 12.06.2013 Saat: 12:20 

 

2.13 - Haymana İlçesi Hisar Köyü sınırları içerisinde, J29c2-c3 paftalarında bulunan 

4999,99 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.13.a) Muhammen Bedeli: 50.000 TL 

2.13.b) Geçici Teminatı: 1.500 TL 

2.13.c) Tarih: 12.06.2013 Saat: 12:30 

 

2.14 - Haymana İlçesi Yenicik Köyü sınırları içerisinde, J29a3-b4-c1-d2 paftalarında 

bulunan 5000,0 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 
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2.14.a) Muhammen Bedeli: 50.000 TL 

2.14.b) Geçici Teminatı: 1.500 TL 

2.14.c) Tarih: 12.06.2013 Saat: 12:40 

 

2.15 - Haymana İlçesi Hisar Köyü sınırları içerisinde, J29c1-c2-c3-c4 paftalarında 

bulunan 5000,0 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.15.a) Muhammen Bedeli: 50.000 TL 

2.15.b) Geçici Teminatı: 1.500 TL 

2.15.c) Tarih: 12.06.2013 Saat: 12:50 

 

2.16 - Haymana İlçesi Kırkpınar Köyü sınırları içerisinde, J29c1-c4 paftalarında bulunan 

4999,99 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.16.a) Muhammen Bedeli: 50.000 TL 

2.16.b) Geçici Teminatı: 1.500 TL 

2.16.c) Tarih: 12.06.2013 Saat: 13:00 

 

2.17 - Haymana İlçesi Sazağası Köyü sınırları içerisinde, J29c1-c4-d2-d3 paftalarında 

bulunan 5000,0 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.17.a) Muhammen Bedeli: 50.000 TL 

2.17.b) Geçici Teminatı: 1.500 TL 

2.17.c) Tarih: 12.06.2013 Saat: 13:10 

 

2.18 - Haymana İlçesi Kutluhan Köyü sınırları içerisinde, J29a3-d2 paftalarında bulunan 

5000,0 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.18.a) Muhammen Bedeli: 50.000 TL 

2.18.b) Geçici Teminatı: 1.500 TL 

2.18.c) Tarih: 12.06.2013 Saat: 13:20 

 

2.19 - Nallıhan İlçesi Çayırhan Köyü sınırları içerisinde, H27c1-c4-d2-d3 paftalarında 

bulunan 4462,50 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.19.a) Muhammen Bedeli: 50.000 TL 

2.19.b) Geçici Teminatı: 1.500 TL 

2.19.c) Tarih: 12.06.2013 Saat:13:30 

 

2.20 - Nallıhan İlçesi Çayırhan Köyü sınırları içerisinde, H27c4-d3 paftalarında bulunan 

4808,0 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.20.a) Muhammen Bedeli: 50.000 TL 

2.20.b) Geçici Teminatı: 1.500 TL 

2.20.c) Tarih: 12.06.2013 Saat: 13:40 

 

3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ; 

3.1. Şartname ve Eklerinin Temini: Şartname Varlık Mahalle Tanzimat Caddesi No:67 

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan İl Özel İdaresi, Meclis Kararları Daire Başkanlığı İl 

Encümen Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak 
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görülebilir. Şartname bedeli İdaremiz T.C. Ziraat Bankası Ulus şubesi TR 

460001000683362611725002 No’lu hesaba yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: Ankara İl Özel İdaresi Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi 

No: 67 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Encümen Toplantı Salonu 

3.3. İhalenin Tarih ve saati: İhale edilecek her sahanın ihale tarih ve saati yukarıda 

belirtilmiştir. 

3.4. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 

3.5. Tekliflerin verileceği yer: Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No:67 

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara İl Özel İdaresi Meclis Kararları ve Yazı İşleri 

Daire Başkanlığı Encümen Müdürlüğü’ne verilecektir. 

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 

İhaleye Katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna 

sunacaklardır. 

4.a) Gerçek kişiler için; 

- İmzalı adres beyanı 

- T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan fotokopisi 

4.b) Tüzel Kişiler için; 

- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2013 yılında 

alınmış oda kayıt belgesi, 

- 5686 sayılı Kanunun 4. Maddesinin 2. Fıkrasında göre teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeleri, 

- Noter tasdikli imza sirküleri, 

- Bağlı olduğu vergi dairesinden 2013 yılında alınmış vergi numarası beyanı veya vergi 

levhası 

- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi 

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

- Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı müracaat belgesi, 

4.c) Ortak Belgeler 

- İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın İdaremizin T.C. 

Ziraat Bankası Ulus Şubesi’nde bulunan TR 460001 0006 8336 2611 7250 02 nolu hesabına 

yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu. 

- Okuyup kabul ettiklerine ilişkin İdaremizden alınmış imzalı ihale şartnamesi ve 

şartname alındı makbuzu, 

- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ile birlikte, en geç son teklif 

verme tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 4330/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2013/2014 üretim kampanyası döneminde yapılacak işlerden olan Pancar 

analiz laboratuarı hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile 

devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt numarası : 2013/63752 

1 - İdarenin 

a) Adresi : CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539 

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  : 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 üretim kampanyası 

döneminde 35 kişi İle yapılacak olan Pancar analiz 

laboratuarı hizmeti. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Üretim kampanyası döneminde yaklaşık 3 (Üç) ay. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI 

b) Tarihi ve saati : 04/06/2013 - 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

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

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

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

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

belge 

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

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

iş deneyimini gösteren belgeler, 

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu İhalede benzer iş olarak Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen laboratuar 

hizmetleri kabul edilecektir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI 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 45 (KIRKBEŞ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar: 

İhale Konusu Hizmet Alımı (Ceza ve Yasaklama Hükümleri Hariç) 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanunu İle 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Tabi Değildir. 

 4303/1-1 
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İŞLEM GÖRMEMİŞ BENTONİT VE CMC SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

İşlem Görmemiş Bentonit ve CMC alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/64041 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139    06800 

  Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 / 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi : mta@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı 

I. KISIM: 750 Ton, Jeotermal Sondajlar İçin İşlem Görmemiş Bentonit, (1.000 Kg’lık Big 

Bag Çuvallarda)  

750 Ton, Jeotermal Sondajlar İçin İşlem Görmemiş Bentonit, (500 Kg’lık Big Bag 

Çuvallarda)  

750 Ton, Jeotermal Sondajlar İçin İşlem Görmemiş Bentonit, (25 Kg veya 50 Kg’lık 

Torbalar 1.000 Kg’lık Big Bag Çuvallarda) 

II. KISIM: 750, Ton Maden Sondajlar İçin İşlem Görmemiş Bentonit, (25 Kg veya 50 

Kg’lık Torbalar 500 Kg’lık Big Bag Çuvallarda) 

III. KISIM: 40 Ton CMC LV (Düşük Viskoziteli)  

IV.KISIM: 25 Ton CMC HV (Yüksek Viskoziteli) 

b) Teslim [yeri/yerleri] : MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut Sondaj Ambarı 

ile Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü (Konya) 

Ambarlarına,  

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren;  

I. KISIM için; 

- Jeotermal Sondajlar İçin İşlem Görmemiş Bentonit, 750 Ton (1.000 Kg’lık Big Bag 

Çuvallarda) 

1. Parti : 250 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 30-60 takvim gün arasında,  

2. Parti : 250 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 90-120 takvim gün arasında, 

3. Parti : 250 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 150-180 takvim gün arasında,  

- Jeotermal Sondajlar İçin İşlem Görmemiş Bentonit, 750 Ton (500 Kg’lık Big Bag 

Çuvallarda)  

1. Parti : 250 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 30-60 takvim gün arasında,  

2. Parti : 250 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 90-120 takvim gün arasında, 

3. Parti : 250 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 150-180 takvim gün arasında,  

- Jeotermal Sondajlar İçin İşlem Görmemiş Bentonit, 750 Ton (25 Kg veya 50 Kg’lık 

Torbalar 1.000 Kg’lık Big Bag Çuvallarda) 
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1. Parti : 250 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 30-60 takvim gün arasında,  

2. Parti : 250 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 90-120 takvim gün arasında, 

3. Parti : 250 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 150-180 takvim gün arasında, olmak 

üzere  

I. Kısım içerisinde yer alan kalemlerin tamamı 180 (yüzseksen) takvim günü, 

(I. Kısım içerisinde yer alan kalemlere ait 1. Partilerin, 2. Partilerin ve 3. Partilerin 

teslimatları aynı anda yapılacaktır.) 

II. KISIM için; 

- Maden Sondajlar İçin İşlem Görmemiş Bentonit, 750 Ton (25 Kg veya 50 Kg’lık 

Torbalar 500 Kg’lık Big Bag Çuvallarda) 

1. Parti : 250 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 30-60 takvim gün arasında,  

2. Parti : 250 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 90-120 takvim gün arasında, 

3. Parti : 250 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 150-180 takvim gün arasında, olmak 

üzere 180 (yüzseksen) takvim günü, 

III. KISIM için; 

40 Ton CMC LV (Düşük Viskoziteli), 

1. Parti : 40 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 45 (kırkbeş) takvim günü, 

IV. KISIM için; 

25 Ton CMC HV (Yüksek Viskoziteli), 

1. Parti : 25 Ton, İşe Başlama Tarihinden İtibaren 45 (kırkbeş) takvim günü, 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(KL-Blok 2. Kat) 

b) Tarihi ve saati : 11.06.2013 - 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

 İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

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

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4272/1-1 

————— 

KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2013/64066 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139  

  Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : mta@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 
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2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  XII. BÖLGE: 

  5.725 Mt  

  Kütahya-Emet-Hisarcık-Hisarcık-Doğanlar-İğdeköy, 

  Kütahya-Merkez-Güllüdere-Lütfiye Karotlu Maden 

Sondajı, 

  XIII. BÖLGE: 

  4.100 Mt 

  Balıkesir-Bigadiç-İskeleköy-Çamköy-Beğendikler- 

Çaldere-Yeniköy Karotlu Maden Sondajı, olmak 

üzere toplam 9.825 metre 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 2(iki) bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi : XII ve XIII. BÖLGELER; Sözleşmenin imzalandığı 

tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 10 (on) 

takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi 

işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge 

kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme 

tarihidir) tarihinden itibaren XII Bölge 125 

(yüzyirmibeş) ve XIII Bölge 110 (yüzon) takvim 

günü, 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(KL-Blok 2. Kat) 

b) Tarihi ve saati : 04.06.2013 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

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

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

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

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

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

belge. 

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Her türlü Karotlu Maden ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü 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 

kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4273/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK 
HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 491,93 TL ile en çok 48.894,19 TL arasında değişen; 
27.05.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 49,19 TL, en çok 
4.889,42 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 26 Grup Muhtelif Eşya (Kol saati, Ütü, Saç 
maşası, Kartuş, Usb Kablosu, Bayan Ayakkabısı vs); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi 
Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 28/05/2013 tarihinde 
saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye 
www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), 
(07) dahili 162 - 131 numaralı telefonlardan 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 Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

İlan olunur. 4360/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Rize Eğitim ve Kültür Vakfı. 
VAKFEDENLER: Ali Cengiz Hatınoğlu, Sabit ÇELİK, Hasan HUTOĞLU, Yaşar 

AZMANOĞLU, Halil KARA, Mustafa TOPAL, İhsan SAFİ, Mustafa ONUR, Bünyamin KAYA, 
İsmail USTA, Özcan YÜKSEL, Recep SEMİZ, Mahmut Faik İNANÇ, Zübeyir KAŞIKÇI, Fatih 
YEREBAKAN, Zelkif MERCAN, Murat DÖNMEZ, Muharrem KABOĞLU. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: RİZE 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 
Rize 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.04.2013 tarih ve E:2013/56, K:2013/307 sayılı 

kararı. 
VAKFIN AMACI: Eğitim öğretim ve kültürel alanda gerekli bütün çalışmaları yapmak, 

ilk, orta ve yükseköğrenim kademelerinde eğitim ve öğrenim görüp maddi sıkıntı içerisinde 
bulunan öğrencilere yardımcı olmak ve bu öğrencilerin milli ve manevi değerlere sahip olarak 
yetiştirilmesini sağlamak, yurdumuza gelen soydaşlarımızın eğitim, öğrenim ile barınma ve 
bunun gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, kültürel ve manevi değerlerimizin öğretilmesi 
ile ilgili her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 3000.-TL.(Üçbintürklirası) ve Rize Merkez İlçe Çamlıbel 
Mahallesi Pafta No: 54-162, Ada No:811, Parsel No: 60 ve yüzölçümü 746.72 m2 arsadır. 

YÖNETİM KURULU: Sabit ÇELİK, Ali Cengiz Hatinoğlu, Hasan HUTOĞLU 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyesinden 

artakalan mal varlığı, Türkiye Diyanet Vakfına devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 
 4356/1-1 

————— 
Av ve Yaban Hayatı Koruma Geliştirme ve Tanıtma Vakfı, Ankara 22. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 03/05/2013 tarihinde kesinleşen 26/03/2013 tarih ve E: 2012/541, K: 2013/146 
sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 
 4355/1-1 
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili 
Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine 
başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi 
kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik 
belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve 
Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; 
(Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.) 

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine 
başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi 
kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik 
Belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve 
Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; 

-İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

-Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu 
olması zorunludur. (Özel şartlar hariç) 

*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz. 
-Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını 

Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden 
ulaşılabilir. 

 
Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Ünvanı Derc. Adet Niteliği: 

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

Avlama ve İşleme 

Teknolojisi 

İşleme Teknolojisi Doçent 1 2 Balık işleme ve muhafaza 

teknikleri konusunda 

araştırma ve yayınları 

olmak. 

Su Ürünleri 

Yetiştiriciliği 

Yetiştiricilik Doçent 1 1 Balık yetiştiriciliği 

konusunda araştırma ve 

yayınları olmak. 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Sosyoloji Toplumsal Yapı ve 

Değişme 

Doçent 1 1 Küreselleşme, milliyetçilik 

ve engellilik üzerine 

çalışmış olmak. 

Batı Dilleri 

Edebiyatı 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

Doçent 1 1 Modern drama ve Henrik 

ibsen üzerine doktora 

yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ  

Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 1 1 *** Fizyoloji anabilim 

dalında doktora yapmış 

olmak. Pineal bez, 

lateralite, elektromanyetik 

alan konularında 

çalışmaları olmak. Hücre 

kültürü ve Patch-Clamp 

konularında tebrübesi 

olmak. 
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Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Ünvanı Derc. Adet Niteliği: 

Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Doçent 1 1 Yenidoğan yandal uzmanı 

olmak. Diyabetik annenin 

bebeklerindeki hematolojik 

sorunları hakkında 

çalışması olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi Patoloji Doçent 1 1 Meme patolojisi konusunda 

çalışması olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kulak-Burun-Boğaz 

Hastalıkları 

Profesör 1 1 Kafa tabanı cerrahisi ve 

kulak-burun-boğaz 

hastalıklarında lazer 

uygulaması üzerine 

uluslararası deneyimi 

olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   

Klinik Diş 

Hekimliği Bilimleri 

Periodontoloji Doçent 1 1 Hiperlipidemi ve 

periodontal hastalık ilişkisi 

üzerine çalışma yapmış 

olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Doçent 1 1 Kariyer yönetimi, süreç 

danışmanlığı, karar verme 

teknikleri üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ  

Zootekni Hayvan Yetiştirme Profesör 1 1 Sığır besi sistemleri, 

hayvancılıkta matematiksel 

modelleme, simülasyon, 

uzaktan algılama ve CBS 

uygulamaları konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Zootekni Hayvan Yetiştirme Profesör 1 1 Sığır yetiştiriciliği, 

hayvancılıkta 

sürdürülebilirlik, 

hayvancılıkta enerji 

kullanımı, hayvanlarda 

çevresel konfor 

konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Tarım Makinaları Tarım Makinaları Profesör 1 1 Hayvancılıkta 

mekanizasyon konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

Tarla Bitkileri Çayır-Mera ve Yem 

Bitkileri 

Profesör 1 2 Çayır-Mera ve yem 

bitkileri yetiştiriciliği ve 

ıslahı konularında 

çalışmaları olmak. 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

Mekatronik 

Mühendisliği 

Mekatronik 

Mühendisliği 

Doçent 1 1 Doçentliğini fizik alanında 

almış olmak. Enerji 

alanında çalışmaları olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, 

Teftişi, Planlaması ve 

Ekonomisi 

Doçent 1 1 Liselerde ders geçme ve 

kredili sistemi (DGS) ile 

oluşan örgütsel değişme 

konusunda doktora 

çalışması yapmış olmak. 

 4406/1-1 
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Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz 

Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların 

istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, 

şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından 

kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların 

başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu 

adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru 

dosyasında başlıca araştırma eserinin belirlenmesi,  Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından 

alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin 

eklenmesi gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

PROFESÖRLER İÇİN 

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi) 

Özgeçmiş 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım, 

Lisans, Yüksek Lisans belgesi, 

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi, 

1 adet fotoğraf, 

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

DOÇENTLER İÇİN 

2547 Sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak, 

Dilekçe 

Özgeçmiş 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım 

Lisans, Yüksek Lisans belgesi, 

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi, 

1 adet fotoğraf 

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

 

Birimi Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Açıklamalar 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 
Profesör 1 1 

Transplant immünolojisinde 

deneyimli olmak. 

Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Biyokimya 
Doçent 1 1 

Tıp Doktoru ve en az altı ay yurt dışı 

deneyimi olması. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 
Profesör 1 1 Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları 
Profesör 1 1 Çocuk Onkoloji uzmanı olmak. 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Deri ve Zürevi 

Hastalıklar 
Profesör 1 1 

Kozmetik, Kozmetik Preperatları, 

Yarı katı ilaç teknolojisi konusunda 

eğitim almış olmak. 
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Birimi Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Açıklamalar 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri 

Fizik Tedavi 

ve 

Rehabilitasyon 

Profesör 1 1   

Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Çocuk 

Cerrahisi 
Profesör 1 1 

Çocuk Üroloji uzmanı ve yanık 

ünitesi deneyimli olması. 

Fen Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Profesör 1 1   

Fen Fakültesi Biyoloji Zooloji Doçent 1 1   

Edebiyat 

Fakültesi 
Sosyoloji 

Toplumsal 

Yapı ve 

Değişme 

Profesör 1 1 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 

Doçentliğini Sosyoloji alanında almış 

olmak.Toplumsal Yapı ve Değişme 

konuları üzerinde çalışmalar yapmış 

olmak. 

Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Halk Edebiyatı Profesör 1 1   

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fak. 

İşletme 
Sayısal 

Yöntemler 
Profesör 1 1   

Mühendislik 

Fakültesi 

Makina 

Mühendisliği  

Konstrüksiyon 

ve İmalat 
Doçent 1 1 

Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliğinden Doktoralı, Metal 

Matrisli Kompozitler ve Sürtünme 

karıştırma ile İşleme konularında 

çalışmaları bulunmak. 

Eğitim 

Fakültesi 
Tükçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 

Doçentliğini Yeni Türk Dili alanında 

almış olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 
İlköğretim 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Biyoloji Eğitimi alanında Doktora 

yapmış olmak. 

Turizm 

Fakültesi 

Turizm 

İşletmeciliği 
  Profesör 1 1 

Doçentliğini Pazarlama alanında 

almış olmak. 

Alanya 

Mühendislik 

Fak. 

Malzeme 

Bilimi ve 

Müh. 

  Profesör 1 1   

 4374/1-1 

—— • —— 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Kanunun 26 / (a) Bendine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre Profesörlüğe yükseltilerek atanacak Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür. 

2 - İlan edilen kadrolara başvuracak adayların 2547 Sayılı Kanunun 26/(a), 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Yönetmeliğinin 18. Maddesinde öngörülen şartları taşımaları zorunludur. 

3 - İlan edilen Profesörlük kadrolarına daha önce Profesörlüğe yükseltilmiş ve atanmış 

olan adaylar başvuramazlar. 
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4 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

5 - İlan edilen kadrolara başvuranlar, atanmaları halinde kurum dışında, eğitim-öğretim 

faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi; atanmaları halinde varsa 

muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı taahhüt 

etmiş ve atandıktan sonra en az 3 yıl Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 

bünyesinde döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmayı kabul 

etmiş sayılırlar. 

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların 

Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde 

(http://personel.gazi.edu.tr/adresinde bulunan dilekçe); 

- Özgeçmiş, 

- Yayın Listesi, 

- (2) iki adet fotoğraf, 

- Nüfus cüzdanı sureti, 

- Doçentlik belgesi, 

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği 

yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Personel Dairesi 

Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi 

Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

Birimi Bölüm ABD Unvanı Derece Adet Açıklama 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Profesör 1 1 

Spor yararlanmaları ve artroskopik 

eklem cerrahisi konularında yurtdışı 

tecrübesi ve çalışmaları olmak ve en 

az 2 yıl Öğretim Üyesi olarak görev 

yapmış olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Ortopedi ve 

Travmatoloji 
Profesör 1 1 

Omurga Cerrahisi konusunda  

yurtdışında eğitim almış olmak ve en 

az 2 yıl Öğretim Üyesi olarak görev 

yapmış olmak. 

 4366/1-1 

—— • —— 

Sabancı Üniversitesinden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte 

Uzmanlık 

Alanı Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Yönetim 

Bilimleri 

Endüstri 

Mühendisliği 
Prof. 1 

Çok amaçlı modelleme, grup karar destek modelleri, 

lojistik karar destek modelleri, ulaştırma karar destek 

modelleri, makro sistemlerin değerlendirilmesinde çok 

amaçlı model yaklaşımı konularında üst düzey 

uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak 

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin www.sabanciuniv.edu web sayfasının 

"Çalışanlar" kısmının "Aday Çalışanlar" bölümündeki Akademik İş Başvurularından ulaşılabilir. 

 4389/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/113150 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü      İl/İlçe Ankara/Dikmen-Çankaya 

Adresi Çetin Emeç Bulvarı No: 5      Tel-Faks (0312) 480 08 10-(0312) 480 09 45 

Posta Kodu 6450      E-Mail yigm@csb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Berat Mühendislik İnşaat ve Medikal 

Ürünler Taahhüt Ticaret Limited Şirketi 

Diyarbakır Merkez 

Cem Özçelenk 

Adresi 
Ali Emiri 7. Sok. Defne Apt. kat 1 No: 2 

Yenişehir/Diyarbakır 

Rızvanağa Cad. 90 Evler Namık 

Apt. No: 1/2 Diyarbakır 

T.C. Kimlik No.  TC. Kimlik No: 319 604 135 24 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Süleymannazif V. D. Vergi 

No:1640063141 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Tic. ve San. Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Tic. Sicil No: 14107  

Adı/Unvanı 

Berat Mühendislik İnşaat ve Medikal 

Ürünler Taahhüt Ticaret Limited Şirketi 

Ankara Şubesi 

 

Adresi 
Sancak Mah. Turan Güneş Bulvarı 509. 

Sk. Can Apt. No:4/2 Çankaya/ANKARA     
 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

Süleymannazif V. D. Vergi 

No:1640063141 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Tic. Sicil No: 265515, 

Oda Sicil No: 30/3930 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4407/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/35575 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çukurova Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletmesi 
İl/İlçe Yüreğir/Adana 

Adresi 

Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi içi 

Sarıçam/Adana 

Tel-Faks 0322 338 70 78-0322 338 70 78 

Posta Kodu 1330 E-Mail dstahakkuk@cu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Ev-men İnş. Tem. Nak. Tur. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 
Serkan Menderes Yıldız 

Adresi 
Reşatbey Mah. 16 Sk. Polen-1 Apt.       

K: 1/1 Seyhan/Adana 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
381 009 60 70  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
36595  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4375/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/35575 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çukurova Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletmesi 
İl/İlçe Yüreğir/Adana 

Adresi 

Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi içi 

Sarıçam/Adana 

Tel-Faks 0322 338 70 78-0322 338 70 78 

Posta Kodu 1330 E-Mail dstahakkuk@cu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Yıldız LPG İnş. San. Tic. Ltd. Şti.  

Adresi 
Reşatbey Mah. 16 Sk. Polen-1 Apt.       

K: 1/2 Seyhan/Adana 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
965 027 74 25  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
43-55561  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4375/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/182329 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çukurca 20’nci Jandarma Sınır 

Tugay Komutanlığı 
İl/İlçe Hakkari/Çukurca 

Adresi 
Çukurca Yolu Üzeri 

Çukurca/Hakkari 
Tel-Faks (0 438) 5112180 - (0 438) 5112783 

Posta Kodu 30000 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Eylül İnşaat Gıda Kozmetik Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Mehmet Ali Aslan 

Adresi 
Kıran Mahallesi Cezaevi Caddesi    

Nu. 4 Merkez - Hakkari 

Kıran Mahallesi Cezaevi Caddesi    

Nu. 4 Merkez - Hakkari 

T.C. Kimlik No.  25283348724 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3830314692  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1141  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4361/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/6256 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Van Jandarma Asayiş Kolordu 

Komutanlığı 
İl/İlçe Van/Merkez 

Adresi 
Hacıbekir Mahallesi Hacıbekir 

Kışlası Merkez-Van 
Tel-Faks (0 432) 4861000 - (0 432) 2414157 

Posta Kodu 65100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Bekir Ertuş - Hakan Ticaret  

Adresi 
Bulvar Caddesi Gap Apartmanı Nu.:40 

Hakkari 
 

T.C. Kimlik No. 25102852500  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3740041066  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
802  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4361/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/8746 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi 
Kemalpaşa Mahallesi Kemalpaşa 

Caddesi Nu: 98 Hacılarkırı/İzmir 
Tel-Faks (0 232) 4794806 

Posta Kodu 35040 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Ahmet Arasan 2013 Gıda Abdurrahim Arasan 

Adresi 
Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak 

Nu.: 252 Daire 2 Karabağlar/İzmir 

Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak 

Nu.: 252 Daire 2 Karabağlar/İzmir 

T.C. Kimlik No. 46534672658 46504673678 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
164752  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4361/3/1-1 



23 Mayıs 2013 – Sayı : 28655 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/25325 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi 
Kemalpaşa Caddesi Hacılarkırı 

Bornova/İzmir 
Tel-Faks (0 232) 4794806 - (0 232) 4793180 

Posta Kodu 35040 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Kiremitçiler Enerji 

Nakliyat İthalat İhracat 

Sanayi Ticaret Limited 

Şirketi 

Elif Hatice Kiremitçi Bekir Kiremitçi 

Adresi 

Gazibey Mahallesi 

Tevfik Bey Caddesi  

Nu.: 20 Malkara/Tekirdağ 

Gazibey Mahallesi 

Tevfik Bey Caddesi  

Nu.: 20 Malkara/Tekirdağ 

Gazibey Mahallesi 

Tevfik Bey Caddesi  

Nu.: 20 Malkara/Tekirdağ 

T.C. Kimlik No.  14423788636 14798776122 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5630629795   

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Malkara Ticaret Sicil 

Memurluğu 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2458   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/81774 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Jandarma Tedarik Merkezi 

Komutanlığı 
İl/İlçe İzmir/Bornova 

Adresi 
Kemalpaşa Caddesi Hacılarkırı 

Bornova/İzmir 
Tel-Faks (0 232) 4794806 - (0 232) 4793180 

Posta Kodu 35040 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Ader Sebze Meyve Orman Ürünleri 

Gıda Turizm Otomotiv Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

Cesur Çelik 

Adresi 
Kazımdirik Mahallesi 171 Sokak 

Nu.:11 Kat 4 Daire 4 Bornova/İzmir 

Kazımdirik Mahallesi 171 Sokak 

Nu.:11 Kat 4 Daire 4 Bornova/İzmir 

T.C. Kimlik No.  36200016862 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0070600410  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
158088  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 4361/5/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/178333 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Jandarma Eğitim Komutanlığı İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Ahlatlıbel Mahallesi İncek Bulvarı 

Beytepe Çankaya/Ankara 
Tel-Faks (0 312) 4644341 - (0 312) 4644345 

Posta Kodu 06835 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Yeni Başkent Enerji Elektrik İnşaat 

Makine Mühendislik Müşavirlik 

Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi 

Yalçın Ünlübay 

Adresi 

Öveçler Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı 

1042 Cadde 1296’ncı Sokak Nu.: 7/9 

Çankaya/Ankara 

Öveçler Mahallesi Çetin Emeç 

Bulvarı 1042 Cadde 1296’ncı Sokak 

Nu.: 7/9 Çankaya/Ankara 

T.C. Kimlik No.  17896311196 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9480347492  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
192096  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/19472 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü İl/İlçe Trabzon/Merkez 

Adresi 

Gülbaharhatun Mahallesi İnönü 

Caddesi Hükümet Konağı 3. Kat 

Trabzon 

Tel-Faks 462 230 69 00-462 229 57 00 

Posta Kodu 61100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

Ordu Nazar Sağlık Hizmetleri 

Medikal Gıda Temizlik Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

Erhan Parlatır 

Adresi 
Yeni Mahalle Zübeyde Hanım 

Caddesi 1/34 Ordu 

Yeni Mahalle Zübeyde Hanım 

Caddesi Bayram Yürür İş Merkezi 

No:1/34 Ordu 

T.C. Kimlik No.  41095952454 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
645 033 6913  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5655 4577 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4390/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/95546 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Devlet Bakanlığı/Vakıflar Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İl/İlçe İzmir/Konak 

Adresi 
Fevzipaşa Bulvarı No: 4 

Konak/İzmir 
Tel-Faks 0.232.441 52 92/0.232. 446 55 19 

Posta Kodu 35250 E-Mail izmir@vgm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı ECAS İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi  

Adresi 

Şehit Ömer Budak Caddesi Taşkesenli 

Blokları C Blok Altı No: 4 

Dadaşkent/Erzurum 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2690031766  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
14320  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 4362/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Şehitkamil İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Gaziantep/Şehitkamil 

Adresi 
Yaprak Mah. Sinler Sok. No: 18/A 

27400 Şehitkamil/Gaziantep 
Tel-Faks 0(342) 323 24 29 - 0(342) 326 11 93 

Posta Kodu 27400 E-Mail şehitkamil27@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı İsmet Çukurtarla  

Adresi 
29 Ekim Mah. Şahil Ejder Yılmaz Sok. 

No: 87/4 Şehitkamil/Gaziantep 
 

T.C. Kimlik No. 24463818590  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yok  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Yok  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4354/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Şehitkamil İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Gaziantep/Şehitkamil 

Adresi 
Yaprak Mah. Sinler Sok. No: 18/A 

27400 Şehitkamil/Gaziantep 
Tel-Faks 0(342) 323 24 29 – 0(342) 326 11 93 

Posta Kodu 27400 E-Mail şehitkamil27@meb.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Cuma Kıpırtı  

Adresi 
Fedai Mehmet Cad. Hacı Mahmut Sok. 

No: 43 Pazarcık/Kahramanmaraş 
 

T.C. Kimlik No. 63043061902  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yok  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Yok  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 4354/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6475 Posta Hizmetleri Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2013/4712 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının
Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4700 Şanlıurfa İli, Kamberiye Mevkiinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve

Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Şanlıurfa Belediyesi
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2013/4715 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı
Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat
Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Gençlik ve Spor Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
2013/4714 Erat Sevkıyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bitlis Eren Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI
— Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve

Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67
Sayılı Genel Kurul Kararının 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul
Kararı (No: 199)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


