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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5501
Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresinin tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe

konulması; Millî Savunma Bakanlığının 7/10/2013 tarihli ve 2780 sayılı yazısı üzerine,
21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
21/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                    C. YILMAZ                                  B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.                  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                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

25 Ekim 2013
CUMA

Sayı : 28802



21/10/2013 TARİHLİ VE 2013/5501 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil

Güvenlik Komutanlığında 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlülerin muvazzaf askerlik

hizmet süresinin, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere, silah altındaki yükümlüleri de kap-

sayacak şekilde, erbaş ve erler için 15 aydan 12 aya indirilmesi kararlaştırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür-

lüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
Karar Sayısı : 2013/5502

Yüksek Planlama Kurulunun 2/10/2013 tarihli ve 2013/23 sayılı Raporu ile Bakanlar

Kurulu’na sunulan ekli “2014 Yılı Programı” ile “2014 Yılı Programının Uygulanması, Koor-

dinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/10/2013 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                                      F. ÇELİK                                       F. ŞAHİN

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5406

Ekli listede adları yazılı kişilerin Rekabet Kurulu üyeliğine atanmaları; Kalkınma

Bakanlığının 10/9/2013 tarihli ve 4318 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

26/9/2013 tarihli ve 1607 sayılı yazısı üzerine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında

Kanunun 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2013 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                                 T. YILDIZ                                M. Z. ÇAĞLAYAN

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

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                   E. BAYRAKTAR                                H. YAZICI

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

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

30/9/2013 TARİHLİ VE 2013/5406 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI SOYADI ADAY GÖSTEREN KURUM

Dr. Metin ARSLAN Kalkınma Bakanlığı

Doç. Dr. Tahir SARAÇ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
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Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2013/632
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavir-

liğine, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet ÇOLAK’ın atanması,
657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.
24/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN
                Başbakan

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2013/710
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Eğitim, Yayım ve Yayınlar

Dairesi Başkanlığına, Halil İbrahim GÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi
ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
24/10/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI
ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Ge-
lirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yö-
netmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,”
“g) İlgili birim: Bakanlığın, 7 nci maddede tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere

görevlendirilen birimlerini,”
“h) Mal: Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan yakıt, atık ve hurdaların

ithalatına dair ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri listelerde belirtilen yakıt, atık ve hurdaları,
ı) Müsteşar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarını,
i) Strateji Geliştirme Başkanlığı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Baş-

kanlığını,
j) İthalat: Ekonomi Bakanlığı’nca yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol

Altında Tutulan Yakıt, Atık ve Hurdaların İthalatına Dair Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri
kapsamında kontrol ve/veya denetime tabi tutulan malların aynı tebliğler kapsamında yapılan
ithalatının tamamını,”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“4) Çevre katkı payı ödemekle yükümlü ithalatçılar malın gümrük giriş beyanname-
sinde yeralan CIF değerini, ödenen çevre katkı payı miktarını ve ilgili dekontun tarihi, sayısı
ve benzeri bilgileri içeren listeyi ithalatın gerçekleştirildiği yılı takip eden Ocak ayının sonuna
kadar Bakanlığa ibraz etmek zorundadırlar.”

“(4) 2872 sayılı Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince Bakanlıkça
yapılan veya yaptırılan harcamalar, kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından bulunulan
yerdeki muhasebe birimi veznesine veya banka hesabına yatırılır. Yatırılan tutarlar, muhasebe
birimince bütçeye gelir kaydedilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) 5 inci maddede belirtilen gelirlerden tahsil edilecek tutarlar karşılığı,

ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen giderler için bütçeye ödenek öngörülür. Bütçede yer alacak
bloke ödeneklerin; tahsilât miktarı dikkate alınarak serbest bırakılmasına ilişkin iş ve işlemler
Strateji Geliştirme Başkanlığınca takip edilir.

(2) Söz konusu ödenek;
a) Atıksu altyapı, atıksu arıtımı, derin deniz deşarjı, atık bertarafı ve katı atık geri ka-

zanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat işlerinin kredi veya yardım suretiyle
desteklenmesinde,

b) Hava, su, deniz ve toprak kalitesinin ölçüm ve izleme ağının oluşturulması için ya-
pılan harcamalarda,

c) Gürültünün önlenmesiyle ilgili etüt ve projelerin desteklenmesi için yapılan harca-
malarda,

ç) Acil müdahale planlarının hazırlanması, revizyonu, uygulanması, acil müdahale ge-
rektiren olay sonucu kirlilikten etkilenen alanlar ile canlıların rehabilitasyonu ve restorasyonu
için yapılan harcamalarda,

d) Çevresel etki değerlendirmesi faaliyetleri ile çevre düzeni planlarının yapımı için
yapılan harcamalarda,

e) Havza koruma planı çalışmaları için yapılan harcamalarda,
f) Biyolojik çeşitliliğin korunması için yapılan harcamalarda,
g) Çölleşme ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları için yapılan harcamalarda,
ğ) Stratejik çevresel değerlendirme için yapılan harcamalarda,
h) Nesli tehlikede olan bitki ve hayvan türleri ile yaşama ortamlarının korunması için

yapılan harcamalarda,
ı) Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanması için yapılan

harcamalarda,
i) Çevre eğitimi ve yayını ile ilgili faaliyetler için yapılan harcamalarda,
j) İhtisas komisyonları için yapılan harcamalarda,
k) Çevre kirliliğinin giderilmesi için yapılan harcamalarda,
l) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından kurulan ve yönetilen

hizmet birliklerince ihtiyaç duyulan çöp toplama aracı, vidanjör, arazöz, ilaçlama makinası,
yol süpürme aracı ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer araç ve ekipmanlara yönelik harca-
malarda,

kullanılır.
(3) İkinci fıkrada ifade edilen hususlar kapsamında Bakanlıkça yapılacak veya yaptırı-

lacak olan her türlü çevresel faaliyeti gerçekleştirmek üzere;
a) Bakanlıkça veya Bakanlığın araştırma kurumları ile gerçekleştireceği çevre kirliliğini

önleyici araştırma proje ve faaliyetleri ile ilgili harcamalarda,
b) Personelin çevre uygulamaları konusunda yetiştirilmesine yönelik yurtiçi eğitim faa-

liyetleri ile ilgili harcamalarda,
c) Bakanlıkça ihtiyaç duyulan çevre teknolojileri ve projeleri ile çevre hizmetlerinde

kullanılmak üzere her türlü cihaz ve materyal, makine, teçhizat, araç ve ekipmanların satın
alınması ve kiralanması bedelleri ile bunların bakım ve onarımına yönelik harcamalarda,

ç) Bakanlıkça düzenlenecek veya desteklenecek çevre ile ilgili proje yarışmaları için
yapılacak harcamalarda,
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d) Atıksu altyapı, atıksu arıtımı, derin deniz deşarjı, atık bertarafı ve katı atık geri ka-
zanım tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve inşaat işleri ile bu tesislerin işletilmesi için
yapılan harcamalarda,

e) Çevre ve Şehircilik Şurası, İhtisas Komisyonları, Mahalli Çevre Kurulları, Yüksek
Çevre Kurulu ile Bakanlıkça oluşturulan diğer komisyonların ve bu fıkrada belirtilen hususları
gerçekleştirmek üzere Bakanlıkça düzenlenecek her türlü toplantı harcamalarında,

f) Çevre ile ilgili bu fıkrada ifade edilen hususları gerçekleştirmek üzere Bakanlıkça
ihtiyaç duyulan basım, yayım, yayın ve yazılım işlerine yönelik harcamalarında,

g) Çevre Referans Laboratuvarı için gerekli her türlü analiz cihazlarının ve bunların
sarf malzemelerinin alımında, bakım-onarım giderlerinde, personel yetiştirilmesine yönelik
faaliyet giderleri ile özel giyim malzemelerinin ve teçhizatın alımına ait harcamalarda,

ğ) Çevre hizmetlerinin yürütülmesi aşamasında Bakanlıkça ihtiyaç duyulan arazi, arsa,
bina alınması, kamulaştırılması, kiralanması, enerji, haberleşme, etüd, proje, ekspertiz, inşaat,
müteahhitlik ve müşavirlik giderleri ile bunlara ilişkin diğer harcamalarda,

h) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde çevre ile ilgili konularda yürütülecek tem-
sil, tanıtım, eğitim, ağırlama, tören, fuar, organizasyon, büro kiralama gibi harcamalarda,

ı) Türkiye’nin çevre konusunda taraf olduğu uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile ül-
kemizce yapılan ikili ve çok taraflı anlaşmalar kapsamında belirlenen yükümlülüklerin yerine
getirilmesi amacıyla yapılacak harcamalarda,

i) Bölgesel ve küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik olarak taraf olduğumuz
uluslararası anlaşmalar sonucu ortaya çıkan ulusal hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine
ilişkin harcamalarda,

j) Çevre hizmetlerinde görevlendirilmek üzere veya uzmanlığından faydalanmak üzere
yurt dışından davet edilen uzman ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler gereği çevre alanında
eğitim görmek üzere ülkemize davet edilen öğrenciler ve diğer personel için yapılacak harca-
malarda,

k) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendinin uygulanmasına
yönelik olarak çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü
amacıyla ihtiyaç duyulan harcamalarda,

l) Çevre Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince kirlenme ve bozulmanın
önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalarda,

m) Çevre Kanunu uyarınca yapılacak denetimlerle ilgili harcamaların karşılanmasında
ve diğer çevre hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde,

kullanılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi dışında kalan diğer harcamalarda Genel

Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde İnceleme Komisyonu kararı aranabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Genel Müdürlükçe; 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlerde

kullanılmak üzere yardım veya kredi talebinde bulunanlardan;
a) Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı,
b) Proje Gerekçe Raporu,
c) Birlikler, belediyeler ve il özel idareleri için encümen kararı,
ç) Keşif özeti ve metraj cetveli,
d) Bakanlıkça onaylı proje veya proje uygunluk yazısı,
e) Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Belgesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi

Gerekli Değildir Belgesi, (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olanlar),
f) Taahhütname,
g) Protokol,
ğ) Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi yardım projeleri için tetkik formu,
h) Diğer belgeler,
istenir.
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(2) Yardım veya kredi talep edenlerden, yardım veya kredilerin belirtilen konularda
kullanılacağına, başka bir iş için kullanılmayacağına ve başkasına hiçbir suretle devredilme-
yeceğine ve Bakanlıkça bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair bir taahhütname önceden
alınır.

(3) Yardım veya kredi talebinde bulunanlar gerekli belgeleri usulüne uygun şekilde ha-
zırlayarak ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce,
belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapılır ve varsa eksikleri tamamlattırılarak projenin ge-
rekliliği ve uygulanabilirliğine ilişkin görüşleri ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Genel Müdürlük belgeler üzerinde gerekli kontrol ve incelemeleri yapar. Yardım
veya kredinin konusu; kendi görev alanına girmekte ise görüşlerini doğrudan İnceleme Ko-
misyonuna bildirir. Bakanlığın ilgili diğer birimlerin görev alanına girmekte ise görüşlerini al-
mak üzere ilgili birime gönderir. İlgili birim projenin gerekliliğine ve uygulanabilirliğine ilişkin
görüşlerini İnceleme Komisyonuna bildirir.

(5) İlgili birimce uygun görülen ve 8 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan projelere
ilişkin talepler İnceleme Komisyonuna sunulur.

(6) Bu fıkra kapsamı dışında kalan diğer taleplerden uygun bulunanlar ise Genel Mü-
dürlükçe doğrudan işleme alınır.

(7) Yardım ve kredi başvurularının her yılın Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz ayları
arasında olmak üzere yılda iki defa yapılması esastır.

(8) İhtiyaç duyulması durumunda Bakanlıkça yedinci fıkrada belirtilen tarihlerde de-
ğişiklik yapılabilir. Başvurulara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Söz konusu yardım
ve kredilere ilişkin başvurular ait olduğu yıl içerisinde Bakanlıkça değerlendirilerek kabulüne
veya reddine karar verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) İnceleme Komisyonunca uygun bulunan ve Bakan tarafından onay-

lanan, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan birliklere
ait atıksu altyapı, atıksu arıtma, katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesislerinin
proje sahibi tarafından projelendirilmesi veya yapımı için ihale edilmesi halinde proje ihale
sözleşme bedelinin en çok yüzde kırkbeşine kadar, Bakanlık tarafından hazırlanan tip projelerde
ise keşif özetinde Bakanlıkça belirlenen miktarın en çok yüzde ellisine kadar yardım verilebilir.
Çevre ve toplum sağlığı açısından önem ve aciliyet gösteren yatırımlarda, genel yönetim kap-
samındaki kamu idareleri veya bunların oluşturdukları birlik bütçelerinin, yatırımların acilen
tamamlanmasında yetersiz kalması halinde bu oran Bakan Onayı ile yükseltilebilir.

(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluşturulan bir-
liklere ait, keşif özetinde yer alan bedel veya ihale bedeli 5.000.000 Türk Lirasını geçen atıksu
altyapı, atıksu arıtma, katı atık düzenli depolama, bertaraf ve geri kazanım tesisi yapım projeler
için Bakanlıkça yapılan yardımlar üç bölümde verilir.

a) İlk aşamada; söz konusu projeye ilişkin onaylı keşif özeti veya ihale bedelinde yer
alan tutarın %10’una kadar, proje inşaatı başlamadan, ihale öncesinde,

b) İkinci aşamada; Bakanlıkça yapılabilecek toplam yardım tutarından ilk aşamada ya-
pılan yardım tutarı düşülerek kalan yardım tutarlarının yarısı, proje inşaatının %50 gerçekleşme
oranına geldiği zaman,

c) Üçüncü aşamada; Bakanlıkça yapılabilecek toplam yardım tutarından ilk aşamada
yapılan yardım tutarı düşülerek kalan yardım tutarlarının ikinci aşamada ödenmeyen diğer ya-
rısı proje inşaatının sonlandırıldığı zaman ödenir.

(3) Bakanlıkça, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından oluş-
turulan birliklere yardım yapılabilmesi için;

a) Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,
b) Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve so-

runlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,
c) Yardım yapılacak, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından

oluşturulan birliklerin, 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen konularda faaliyet göstermesi,
ç) Bakanlık ile yardım yapılacak, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar

tarafından oluşturulan birlikler arasında protokol yapılması,
gereklidir.

25 Ekim 2013 – Sayı : 28802                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21



(4) Yardım yapılan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlar tarafından
oluşturulan birliklerin Bakanlık’ça desteklenen ve yapım işlerini ihtiva eden projeleri için proje
başlangıç ve bitiş tarihleri arasında 6 ayda bir olmak üzere yılda iki defa proje gelişme-ilerleme
raporunu hazırlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmaları gereklidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Yardım veya kredilere ilişkin tutarlar, gerekli şartları yerine getiren

genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, bunlar tarafından oluşturulan birliklerin, gerçek
veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır.

(2) Bakanlıkça yapılacak yardım veya kredilerin genel yönetim kapsamındaki kamu
idareleri, bunlar tarafından oluşturulan birlikler ile gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına ak-
tarılabilmesi için; 15 inci maddede belirtilen kontrol ve denetim faaliyetinin tamamlanması ve
bu faaliyet sonucunda tutulan tespit tutanağında “Bakanlıkça yapılacak ödemeye esas iş ve
hizmetler ile alınan mallara yönelik hak ediş ve faturalarda yer alan tutarların yapılan işle uyum-
lu olduğu yerinde tespit edilmiştir” ifadesinin yer alması gerekir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yardım yapılan ve kredi verilenlere

ilişkin bilgiler ilgili birimlere ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilir.
(2) 7 nci madde kapsamında verilen yardım ve krediler ile ilgili ödemelerin taahhütna-

meye uygun kullanılıp kullanılmadığı, Genel Müdürlüğün veya ilgili birimin koordinasyonun-
da, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelinden oluşturulan en az üç kişilik komisyon
tarafından Bakanlıkça belirlenen süre içinde mahallinde incelenir ve inceleme sonucu bir tu-
tanağa bağlanarak Genel Müdürlük Makamına sunulur.

(3) Proje uygulaması esnasında taahhütnamede belirtilen ve Bakanlıkça belirlenen diğer
şartlara uygun hareket etmeyenlerin almış oldukları yardım veya krediler, alınış tarihinden iti-
baren tahakkuk eden kanunî faizleri ile birlikte genel hükümlere göre geri alınır ve bunlar bir
daha bu haklardan yararlandırılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) 7 nci madde uyarınca verilen kredilerin belirlenen tarihler içerisinde geri ödenme-

mesi durumunda, kredinin ödenmesi gerektiği tarihten itibaren hesaplanacak yasal faizi ile bir-
likte ödenmesi için kredi kullanana bir aylık ödeme süresi verilir. Kredi ve yasal faizin bu sü-
rede ödenmemesi durumunda 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Yalnızca kredi asıllarına 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesine istinaden gecikme zammı uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) İnşaatla ilgili olarak düzenlenecek keşiflerde Bakanlıkça tespit edi-

len birim fiyatlar esas alınır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/4/2007 26482

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/3/2009 27174
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve
Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik
eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağ-
lığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu Yönetmeliğin eklerinde
belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

ŞANS OYUNLARI LİSANSININ VERİLMESİ, LİSANSA KONU
FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİ VE DENETLENMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şans
Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (aa), (çç) ve (ee) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“aa) Lisans süresi: Faaliyete geçiş tarihinden başlamak üzere Bakanlar Kurulu Kararı
ile belirlenen, şartnameler ve lisans sözleşmesinde yer alan süreyi,”

“çç) Operatör: Şans oyunlarının planlanması, tertibi ve çekilişlerinin düzenlenmesi
ve/veya benzer işler konusundaki operasyonları ve/veya bu operasyonların üzerinden gerçek-
leştirildiği şans oyunları sisteminin kurulumu ve/veya kurdurulması, işletimi ve/veya işletti-
rilmesi faaliyetlerini yürüten ve yöneten tüzel kişileri veya bu tüzel kişileri doğrudan veya do-
laylı olarak kontrol eden, bu tüzel kişilerin kontrol ettiği ve/veya bu tüzel kişilerle birlikte kont-
rol edilen diğer tüzel kişileri,”

“ee) Ortak girişim grubu: İhaleye katılmak üzere içlerinde en az bir tüzel kişinin bu-
lunmak zorunda olduğu birden fazla gerçek kişi, tüzel kişi ve/veya yatırım fonlarının aralarında
yaptıkları anlaşma ile oluşturdukları iş ortaklığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “29/6/1956 ta-
rihli ve 6762” ibaresi “13/1/2011 tarihli ve 6102” olarak, ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Lisans süresi, Bakanlar Kurulu Kararında yer alan süredir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci

fıkrasındaki “6762” ibareleri “6102” olarak değiştirilmiş, (b) bendinin iki numaralı alt bendine
“Türk Ceza Kanununun” ibaresinden önce gelmek üzere “26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı”
ibaresi eklenmiş, birinci fıkrasının (b) bendinin giriş cümlesi ve aynı bendin (3) numaralı alt
bendi ile beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üye-
lerinin, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yöneticilerinin;”
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“3) İhale tarihinden önceki son beş yıl içinde lisansa konu faaliyetlerinin yasaklanmış
veya kısıtlanmış olmaması ya da yasaklanmış veya kısıtlanmış kuruluşlarda yüzde on veya
daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması ya da bu kuruluşlarda
yönetim kurulu başkan ve üyesi, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yönetici olarak görev yap-
mamış olması, çalışan olarak lisansa konu faaliyetlerinin yasaklanması veya kısıtlanmasına
neden olan işlemlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,”

“(5) Lisans sahibi, lisans sözleşmesi süresince İdarenin izni olmaksızın ortaklık yapısını
değiştiremez. Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen oran ve üzerindeki pay edinimleri ile de-
virlerinde, devralacak ortağın anılan bendin alt bentlerinde sayılan nitelikleri taşıması şarttır.
İdareden izin alınmadan yapılan pay edinimleri ile devirleri pay defterine kaydolunmaz. İzin
sonrasında yapılacak tespitler de dâhil olmak üzere, bu hükme aykırı olarak pay defterine ya-
pılan kayıtlar hükümsüzdür.

(6) Faaliyete geçiş tarihinden itibaren asgari iki yıl süreyle üçüncü fıkrada belirlenen
şartları haiz ortağın anonim şirketteki hisse oranının muhafaza edilmesi zorunlu olup belirtilen
süre içinde bu ortağın payının devri ancak aynı şartları haiz yeni bir ortağın İdare tarafından
onaylanması halinde mümkündür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sahibi elde ettiği hasılattan ve diğer gelirlerin brüt tutarı üzerinden, Bakanlar
Kurulunun lisans süresi için belirlediği oranlarda pay alır.”

“(2) Lisans değeri, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen paylar için günün ekonomik
koşulları göz önünde bulundurularak uluslararası finans ve sermaye piyasalarında kabul görmüş
değerleme yöntemleri kullanılmak suretiyle Komisyon tarafından belirlenir ve bu değer Ba-
kanlar Kurulunun onayına sunulur.

(3) İhale, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Ka-
nunda yer alan pazarlık usulü ile yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılanlar ile bu Yönetmeliğin 7 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan suçlardan veya bu suç-
lara iştirakten kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan veya faaliyette bulunduğu ülkelerin
mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanların doğrudan yüzde on veya daha fazla
hisseye sahip ortağı, yönetim kurulu başkan ve üyesi, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yöne-
ticisi olduğu tüzel kişiler, ihale tarihinden önceki son beş yıl içinde, Türkiye’de veya yurt dı-
şında lisansa konu şans oyunları faaliyetleri yasaklanmış veya kısıtlanmış olan gerçek veya tü-
zel kişiler ile şans oyunları faaliyetleri yasaklanmış veya kısıtlanmış tüzel kişilerin ortakları
ile yönetim kurulu üyelerinin ortağı veya yönetim kurulu üyesi olduğu tüzel kişiler doğrudan
veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Birden fazla gerçek kişi, tüzel kişi ve/veya yatırım fonları ortak girişim grubu oluş-
turmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. Ortak girişim grubu ortaklarından en az birisinin tüzel
kişi olması zorunlu olup, Ortak girişim grubu ortaklarının tamamı gerçek kişilerden ve/veya
yatırım fonlarından oluşamaz.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendindeki
“6762” ibaresi “6102” olarak, aynı fıkranın (d) bendi ile aynı maddenin sekizinci fıkrasının
(b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları ile yönetim kurulu baş-
kan ve üyelerinin, yönetim ve/veya temsil ile yetkili yöneticilerinin bu Yönetmeliğin 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirlenen ni-
telikleri haiz olması,”

“b) Operatörlük hizmetlerinin lisans sözleşmesinin imzalanma tarihi itibarıyla verilme-
ye başlanacağı koşulunun yer alması ve sözleşme süresinin kurulum süresini de kapsayacak
ve faaliyete geçiş tarihinden itibaren iki yıldan az olmayacak şekilde belirlenmesi,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Alınan teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir

konulamaz.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3)

ve (4) numaralı alt bentleri ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3) Alternatif dağıtım kanallarının kredi kartıyla ya da kredili hesaptan bilet satışında

bulunmasına izin verilmesi.
4) Satış birimleri ile alternatif dağıtım kanallarının nakdi teminat vermeye mecbur tu-

tulması.”
“(6) Operatörlük ve destek hizmeti verenlerin bu Yönetmelik kapsamında cezaya konu

fiil ve davranışlarda bulunması halinde bu fiillere ilişkin idari para cezasını ödeme yükümlülüğü
lisans sahibine aittir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“(1) Lisans sahibi, sorumlu oyun anlayışına ve ilkelerine uymakla ve bu kapsamda stra-
tejiler geliştirmekle, oyun bağımlılığının ve on sekiz yaşından küçüklerin oyunlara iştirakinin
önlenmesi hususlarında gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.”

“(4) İdare tarafından, lisans süresince, bir gün içinde birden fazla çekiliş yapılan oyun
türlerine, video oyun terminalleri ile şans oyunlarının oynatıldığı oyun salonlarına izin veril-
mez.

(5) Lisansa konu şans oyunu biletlerinin satışının ve sabit dış mekân reklamlarının ya-
pıldığı yerler ile özel eğitim ve öğretim okulları dâhil olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve
dengi okullar, ibadethaneler ve gençlik merkezleri arasında kapıdan kapıya en az yüz metre
mesafenin bulunması zorunludur. Mesafe şartı, lisans sahibi ve satış birimi arasında sözleşme-
nin imzalandığı tarih itibarıyla aranır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi,
dördüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Satış birimi yetkisi verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına
kayıtlı olması gerekir.”

“ç) Kişilere borç mukabili bilet satışında bulunmak,
d) Oyun bağımlısı olduğunu düşündüğü veya bundan şüphelenmek için makul nedenleri

bulunduğu bir kişiye bilet satmaya devam etmek,”
“(5) Lisans sahibinin, satış birimlerinden teminat olarak bankalar nezdinde açılmış mev-

duat niteliğini haiz hesap rehni ve/veya bankalar tarafından verilen teminat mektubu alması
esastır. Ancak satış birimleri kendi iradeleri ile nakdi teminat verebilir. İdare lisans süresince
satış birimlerinden alınacak teminat tutarlarına sınırlama getirmeye yetkilidir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin altıncı fıkrasının ilk cümlesin-
deki “oyunlara aşırı katılımının” ibaresi “oyun bağımlılığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çekilişlerde kullanılacak tüm ekipman lisans sahibince periyodik olarak muayene ve teste
tabi tutulur, gerekli onarımları yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile al-
tıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının (h) bendi ise yürürlükten kal-
dırılmıştır.

“c) Oyun bağımlılığını teşvik etmesi,”
“(6) Lisans sahibi, bir takvim yılı içinde elde ettiği hasılatın; %1’inden %2’sine kadar

yaptığı reklam, sponsorluk ve promosyon harcamalarının %25'ine, %2'sini aşan reklam, spon-
sorluk ve promosyon harcamalarının ise %50'sine tekabül eden tutarı, izleyen yılın Nisan ayının
sonuna kadar İdare hesaplarına yatırmakla yükümlü olup bu tutarları İdare payından mahsup
edemez. Tam ve süresi içinde İdare hesaplarına yatırılmayan tutarlar lisans sözleşmesi hüküm-
lerine göre tahsil edilir. Bu tutarlar, İdare tarafından münhasıran sağlık, eğitim, spor ve şans
oyunlarının yarattığı sorunlarla mücadelede ve benzeri sosyal amaçlı tesis yapımlarında kulla-
nılır. Lisansa konu şans oyunları faaliyetleri ile ilgili olarak satış birimlerinin kullanımına ve-
rilen materyaller için yapılan harcamalar bu fıkrada belirtilen sınırlamaya dâhil edilmez.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Lisans sahibi ile lisans sahibine operatörlük hizmeti veren tüzel kişilerin doğrudan
yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yönetim
ve/veya temsil ile yetkili yöneticileri, bunların eşleri ile çocukları lisans süresince lisansa konu
şans oyunlarına iştirak edemezler.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Lisans sahibi, tüm işlemlerinin yıllık olarak denetimini, 26/9/2011 tarihli ve 660
sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yetkilendirilen bağımsız denetim kuru-
luşlarına yaptırır ve düzenlenen raporun onaylı bir nüshasını en geç otuz gün içinde İdareye
verir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) İkinci fıkra hükmü uyarınca lisans sahibi ile sözleşme imzalayan İdarenin mevcut

bayileri hakkında, aynı işyerinde faaliyette bulunmaya devam etmeleri koşuluyla, faaliyete ge-
çiş tarihinden itibaren üç yıl süreyle bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası hükmü
uygulanmaz.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/10/2008 27025

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/11/2008 27044
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK
SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TCDD teşkilatına ilk defa atanacak hukuk

müşavirleri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TCDD teşkilatında hukuk müşaviri kadrolarına ve

avukat pozisyonlarına atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdürlük: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür-

lüğünü,
b) Giriş Sınavı: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınavını,
c) Hukuk Müşavirliği: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Mü-

dürlüğü Hukuk Müşavirliğini,
ç) KPSS (B): B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
d) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
f) Sınav Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavı komisyonunu,
g) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
ğ) TCDD Teşkilatı: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür-

lüğü merkez ve taşra teşkilatını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavı Başvurusu ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) TCDD teşkilatındaki hukuk müşaviri kadrolarına veya avukat pozis-

yonlarına atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre TCDD tarafından uygun görülen za-
manlarda açılacak giriş sınavı sonundaki başarı sıralamasına göre alınırlar.

(2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılması planlanan azami kadro
ve/veya pozisyon sayısının beş katından fazla olamaz. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan
başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da
sınava çağrılır.
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Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru yeri

ve şekli, KPSSP3 taban puanı, atama yapılması planlanan azami kadro veya pozisyon sayısı,
sınava girebileceklerin sayısı, sınavın şekli, sınavın yeri, zamanı ve başvuruda istenecek bel-
geler ile gerekli görülen diğer hususlar Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve sınav tari-
hinden en az bir ay önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı
en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak ve TCDD internet sitesi ile duyuru pa-
nosunda ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları

taşımak,
b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil-

miş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış sınav ilanında belirtilen

KPSSP3 puan türünden sınav ilanında belirtilmiş olan taban puanını almış olmak,
ç) Avukat pozisyonu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine

sahip olmak,
şartları aranır.
Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Daire Baş-

kanlığından veya TCDD’nin internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu dol-
durarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.
c) Üç adet vesikalık fotoğraf.
ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
d) Özgeçmiş.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yer-

deki kamu kurumları veya TCDD Teşkilatı tarafından onaylanabilir.
Başvuru usulü
MADDE 9 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla sınav ilanında

belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde TCDD internet sitesinden yapılabilir.
(2) İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar İnsan

Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 10 – (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları Daire Baş-

kanlığınca yürütülür. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, süresinde yapılan başvuruları incele-
yerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan şartları taşıyan
adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve
atama yapılması planlanan azami kadro veya pozisyon sayısının beş katını geçmemek üzere
bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana
sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar TCDD internet sitesinde ve
duyuru panosunda ilan edilir.
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Sınav Komisyonu
MADDE 11 – (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel

Müdür Yardımcısı başkanlığında; birim amirleri, hukuk müşavirleri veya avukatlar arasından
Genel Müdür tarafından görevlendirilecek iki üye ile I. Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanı olmak üzere beş asil üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından bu fıkrada
belirtilenler arasından üç yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav
Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna
katılır.

(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama
sırasında çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin,
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı
sınavlarda görev alamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Giriş Sınavı

Giriş sınavının şekli
MADDE 12 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü

olarak tek aşamalı yapılır.
Sınav konuları
MADDE 13 – (1) Sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Ticaret Hukuku.
d) Medeni Usul Hukuku.
e) İcra ve İflas Hukuku.
f) İdare Hukuku.
g) İdari Yargılama Hukuku.
ğ) Ceza Hukuku.
h) Ceza Usul Hukuku.
ı) İş Hukuku.
(2) TCDD gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave

konular da belirleyebilir.
Yazılı sınav
MADDE 14 – (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, 13 üncü maddede belirtilen

sınav konularından TCDD tarafından açık uçlu sorulardan oluşan klasik yöntemde veya çoktan
seçmeli test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de aynı yöntemlerle
yaptırılabilir. Yazılı sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin
usul ve esaslar ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir.

(2) Yazılı sınavın TCDD tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav Komisyonu
tarafından hazırlanır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komis-
yonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konu-
larak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda
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açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizliliğe riayet
edilir. Yazılı sınav İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen per-
sonel ile Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-
yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar TCDD internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan
edilir.

Sözlü sınav
MADDE 15 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit

puan alan adaylar dâhil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına göre adaylar çağrılır. Sadece
sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan
sıralamaya göre, atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının en fazla beş katı kadar aday
sınava çağrılır. KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda
son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı
yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce TCDD internet sitesinde ve duyuru
panosunda duyurulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) 13 üncü maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(4) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b)

ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(5) Sonuçlar; her bir Sınav Komisyonu üyesince yüz tam puan üzerinden verilen notlar
ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama puan olarak sözlü sınav sonuç tutanağında gös-
terilir.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve ilanı
MADDE 16 – (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması

halinde yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması
halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder ve nihai
başarı sıralamasını yapar. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.
Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro ve pozisyon sayısını aşmayacak kadar asıl aday
ile ilanda belirtilen kadro veya pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

(2) Giriş sınavı sonuçları, TCDD internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ay-
rıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim
yapılır. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından iti-
baren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadro veya pozisyonlarda bo-
şalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.
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(3) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız
olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava
açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Daire Baş-
kanlığınca saklanır.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 17 – (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sı-

nav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içinde Sınav Ko-
misyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Atama işlemleri
MADDE 18 – (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, kendilerine yapılacak bil-

dirimde belirtilen süre içerisinde;
a) Başvuruların elektronik ortamda alınması halinde diploma veya mezuniyet belgesi

ile avukatlık ruhsatnamesinin onaylı bir örneği,
b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı,
ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
d) 4 adet vesikalık fotoğraf,
e) Mal bildirimi,
ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine TCDD tarafından hukuk müşaviri kad-

rolarına ve avukat pozisyonlarına atamaları yapılır.
(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 19 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve ata-
maları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bildirim
MADDE 20 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol-

ları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

25 Ekim 2013 – Sayı : 28802                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 31



TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
İLAÇ SANAYİ TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE

GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/19)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ülkemizde ilaç sanayi politikasının günün şartlarına ve tekno-

lojinin gereklerine göre tespitine yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan
ilke ve hedefler doğrultusunda sanayinin dengeli ve süratli şekilde gelişmesini sağlamak, ilaç
sanayi sektörünü teşvik etmek için yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturacak bir teknik komite
oluşturmak ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ilaç sanayi ürünleri mevzuatı kapsamında yer alan konu-

larda ve bu ürünlerle ilgili yayımlanan ve yayımlanacak olan teknik mevzuat ve bunların uy-
gulamasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda kamu kurum
ve kuruluşları ile ilgili sektör temsilcilerinden oluşan İlaç Sanayi Teknik Komitesinin (İLAÇTEK)
görevlendirilmesini ve bu komiteye ilişkin, çalışma usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7, 23 ve 27 nci
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Genel Müdür: Sanayi Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
ç) İLAÇTEK: 5 inci maddede yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektör tem-

silcilerinden oluşan İlaç Sanayi Teknik Komitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İlaç Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu, Çalışma

Usul ve Esasları ve Görevleri

İlaç sanayi teknik komitesinin oluşumu
MADDE 5 – (1) İLAÇTEK aşağıdaki kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur:
a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye.
b) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
c) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
ç) Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
d) Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye.
e) Maliye Bakanlığını temsilen bir üye.
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f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen bir üye.
g) Sağlık Bakanlığını temsilen bir üye.
ğ) Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen bir üye.
h) Ekonomi Bakanlığını temsilen bir üye.
ı) Milli Savunma Bakanlığını temsilen bir üye.
i) Hazine Müsteşarlığını temsilen bir üye.
j) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını temsilen üç üniversiteden temsilen üç üye.
k) Sosyal Güvenlik Kurumunu temsilen bir üye.
l) Kamu İhale Kurumunu temsilen bir üye.
m) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını tem-

silen bir üye.
n) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye.
o) Türk Patent Enstitüsünü temsilen bir üye.
ö) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu temsilen bir üye.
p) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu temsilen iki üye.
r) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye.
s) Araştırmacı İlaç Firması Derneğini (AİFD) temsilen bir üye.
ş) İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikasını (İEİS) temsilen bir üye.
t) Türkiye İlaç Sanayi Derneğini (TİSD) temsilen bir üye.
u) Türk Eczacıları Birliğini temsilen bir üye.
ü) Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliğini temsilen bir üye.
v) Türk Tabipleri Birliğini temsilen bir üye.
y) Kanıta Dayalı Tıp Derneğini temsilen bir üye.
z) Klinik Araştırmalar Derneğini temsilen bir üye.
aa) Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneğini (SAKDER) temsilen bir üye.
bb) Türk Farmakoloji Derneğini temsilen bir üye.
(2) Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından be-

lirlenir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi
verilir. Yeni üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Komite toplantılarına görevlen-
dirilmiş üyelerin sürekli olarak katılması esastır. Arka arkaya üç toplantıya geçerli mazereti ol-
maksızın katılmayan temsilcinin üyeliği düşer ve kalan süreyi tamamlamak için ilgili kurum
tarafından yeni bir temsilci belirlenir.

İlaç sanayi teknik komitesinin çalışma usul ve esasları
MADDE 6 – (1) İLAÇTEK’in çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile ve davet edilen

üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Ka-
rarlarda çekimser oy kullanılamaz, eşitlik durumunda Başkanın oyu esas alınır.

b) Komitenin Başkanlığını Bakanlık Genel Müdürü veya yetkilendireceği Bakanlık
temsilcisi yürütür.

c) Komitenin sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
ç) Toplantılar, komite tarafından belirlenen periyodik bir takvim ve özel gereksinimler

uyarınca gerçekleştirilir. Toplantılar yılda en az 2 defa olmak üzere Komite tarafından belirlenen
periyodik bir takvim ve özel gereksinimler uyarınca yapılır.
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d) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği komite sekre-

taryası tarafından, bir sonraki toplantı daveti ile birlikte üyelere gönderilir.

e) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası

üyelerce imzalanarak onaylanır. Acil hallerde toplantı sonrasında da imzalanabilir.

f) Komite tarafından gerek görüldüğü durumlarda, ilgili kurum, kuruluşlar ve ilgili sek-

tör temsilcileri gözlemci olarak davet edilebilir.

g) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir.

Komite bu çalışma gruplarına ilgili sektör ve kurum temsilcilerinin katılımını sağlar.

İlaç sanayi teknik komitesinin görevleri

MADDE 7 – (1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İlaç sanayi kapsamında değerlendirilen ürünler ile ilgili mevzuat dâhilinde; üretim,

ithalat veya ihracat yapan sektörün/sektörlerin mevcut durumunu tespit etmek,

b) Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler

ve yapılan uygulamalar kapsamında, sektörden bilgi akışını sağlamak,

c) İlaç sanayini ilgilendiren toplantılar hakkında bilgi paylaşımını sağlamak üzere Sağ-

lık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen toplantıların takibini ve değerlendirmelerini yap-

mak,

ç) Gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve hazır-

lanacak yeni teknik mevzuatın taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Ba-

kanlığa bildirmek,

d) İlaç sanayi politikasının günün ve teknolojinin gereklerine göre dengeli ve süratli

bir şekilde gelişmesini sağlamak, yeni molekül ve ilaç formüllerinin geliştirilmesini ve inovatif

çalışmaları teşvik etmek ve ilaç sanayinde vizyon oluşturmak,

e) İlaç sanayi kapsamında değerlendirilen ürünler ile ilgili mevzuatın uygulanması kap-

samında ilgili sektörün/sektörlerin karşılaştığı sorunları ve/veya açıklık getirilmesi gereken

konuları tespit etmek, tespit edilen bu hususlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirerek Ba-

kanlığın bilgisine sunmak,

f) İlaç sanayi Ar-Ge çalışmaları, klinik araştırmalar konusunda teknik mevzuat, yönet-

melik ve kılavuzlar konusunda kurumlar arasında işbirliği sağlamak,

g) Üniversite, İlaç sanayi ve KOBİ’ler arasında, İlaç sanayinin gelişimi, yenilikçi araş-

tırmaların yapılması için ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

İlaç sanayi teknik komitesinin kararlarının değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar Bakanlık ta-

rafından değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Ekim 2013 

CUMA 
Sayı : 28802 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 45. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/676 

Karar No : 2013/593 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 12/09/2013 tarihli ilamı ile 142/1.b, 143, 

35/2, 62/1, 53/1, 231/5, 231/8 maddeleri gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. 

NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Baadaı ve Serod oğlu, 19/06/1977 

Moğolistan doğumlu, BAADAI LUVSANDAGVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar 

tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir 

beyan ile temyiz edilmediği, taktirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 

28. v.d. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 8636 

—— • —— 
İstanbul 42. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2010/79 

Karar No : 2013/46 

Mahkememizin 05/02/2013 tarih, 2010/79 Esas 2013/46 Karar sayılı kararı Hırsızlık 

suçundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 141/1, 35/1-2, 62/1, 53/1-2 ve Ceza Muhakemesi 

Kanunu'nun 231/8 maddeleri uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen 

Spartak ve Manana kızı, 27/02/1988 Tıbılısı doğumlu, Gürcistan uyruklu olan NINO 

TINASHVILI ve Giorgi ve Lia kızı, 10/01/1975 Batumi doğumlu, Gürcistan uyruklu olan NONA 

SHAPHAKIDZE bildirdikleri adreslerinin yetersiz olması nedeniyle bulunamadığı gibi tüm 

aramalara rağmen de sanıklara ulaşılamadığı anlaşılmakla, 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ 

GAZETE’DE ilanen tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıklardan tahsiline, 

İlan olunur. 8637 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı 

muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 

satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif demir çelik hurdası, muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, kompresör, 

jeneratör, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, 

muhtelif alüminyum, diesel, benzinli motor ve tekne motoru, yağlı tip trafo ve trafo parçaları, pik 

boru, paslanmaz, motor bisiklet, tezgah, pvc ve plastik malzeme, konveyör ve rulo bant lastiği, 

doğalgaz bağlantı parçaları, tren bandaj tekeri ve mili, teressubat nitelikli çöp malzeme vb. 

hurdaları. 

 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

05 KASIM 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

12 KASIM 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

19 KASIM 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

26 KASIM 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 
 
Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 

Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda 

Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır. 

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

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216 

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

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD.  : 02623413797/124-126 8645/1-1 

—— • —— 
ZEYİLNAME 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale ilanı 26.09.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bursa Doğalgaz Kombine 

Çevrim Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 701 F Tipi Gaz Türbinlerine ait 680 Adet 

Sabit ve Hareketli Kanat ile 73 Adet Yanma Odası ve Gaz Geçiş Parçası Olmak Üzere Toplam 

753 Adet Sıcak Gaz Yolu Parçalarının Rejenerasyonu ihalesi İdari Şartnamesinin: 

“Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı 20.Maddesi; “İstekliler EURO veya 

Japon Yeni para birimi cinsinden teklif vereceklerdir. Ödemelerde geçerli para birimi madde 

46’da belirtilmiştir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

Ayrıca yine söz konusu işin İdari Şartnamesinin “Teminat olarak kabul edilecek değerler” 

başlıklı 28.Maddesinin 28.1. alt maddesinin (a) bendi “a)Teklif para birimi cinsinden olmak 

kaydıyla EURO veya Japon Yeni” şeklinde değiştirilmiştir. 

Söz konusu işin 30/10/2013 tarih saat 14:00 olan ihale tarihi 28/11/2013 tarih saat 14:00’e 

ertelenmiştir. 

Not: İstekli firmaların geçici teminat olarak sunacakları teminat mektuplarında geçerlilik 

tarihi 28.03.2014 tarihinden önce olmayacak şekilde düzenlenecektir. 8733/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.378,00 TL ile en çok 41.965,00 TL arasında değişen; 

31/10/2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 138,00 TL, en çok 

4.197,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 38 adet binek otomobil, yat motoru, 

motosiklet vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR 

adresindeki ihale salonunda 01.11.2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) 

(274 28 52) 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 

İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8719/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Erenköy İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 36,35 TL ile en çok 174.656,17 TL arasında değişen; 

07/11/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL, en çok 

17.466,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında giyim eşyası, av tüfeği, 

elektronik aksam, kumaş, entegre devre, rulman, araba beyni, kol saati, mineral toprak, tuner, v 

kayışı, motorin, hafıza kartı, metal aksam v.b. 45 (kırk beş) grup eşya açık artırma suretiyle 

Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 

08/11/2013 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) (216) 364 36 80/81/109-187 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 KDV dahil 10 TL bedel 

karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8720/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 750,00 TL ile en çok 38.550,60 TL arasında değişen; 

04/11/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 75,00 TL ile en 

çok 3.855,06 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen açık kasa kamyonet, minibüs, kamyonet, 

binek oto, sac tekne, yarı römork cinsi 28 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi 

Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu 

Salonunda 05/11/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 

44) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için 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 şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araca Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 8625/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve Polatlı Tarım 

İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan muhtelif tarım ve hayvancılık işçilikleri hizmeti satın 

alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve ilgili 

işletme müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının %3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının %6’sı oranında 

olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 07.11.2013 Perşembe günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

A D R E S : 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 425 59 55 8693/1-1 
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600 ADET ÇAP 1100 MM MONOBLOK GÖVDE SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/150923 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 600 ADET ÇAP 1100 MM MONOBLOK GÖVDE  

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 19.11.2013 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV 

Dahil) 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 8692/1-1 

—— • —— 

GENEL HİZMET İŞLERİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/147345 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 - 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: 72 işçi ile Genel hizmet işlerinin satın 

alınması işi. (Vagon temizliği, Hemzemin Geçit Bekçiliği, Lokomotifler için Kum, Yağ, Yakıt 

ikmali Döner köprü hizmetlerinin yürütülmesi ve Lokomotif, Jeneratör vagonu yıkama) 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiştir. Bu ihale 4 (dört) kısımdan oluşmakta olup kısmı teklif verilebilir. 

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 

Şefliğine (Giriş kat, 12nolu oda) 14/11/2013 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 

nolu oda) 

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 

nolu oda) 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. 8700/1-1 
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FİLM-TV PLATOCULUĞU VE OSMANLI TEMALI KÜLTÜR SANAT PARKI  

YAPILMAK ÜZERE ÜST HAKKI TESİSİ İHALESİ YAPTIRILACAKTIR 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
 

İlçe/Mahalle Ada Parsel 
İhaleye Konu 

Alan (m2) 

Yıllık Üst 

Hakkı 

Bedeli 

(TL) 

29 Yıllık Üst 

Hakkı Bedeli 

(TL) 

Ciro 

Bedeli 

Oranı 

(%+KDV) 

İzmit/Kozluk 3317 1 170.235,05 733.200,00 21.262.800,00 % 1 
 

1 - Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3317 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 

170.235,05 m²’lik kısmı üzerinde “Film- TV Platoculuğu ve Osmanlı Temalı Kültür Sanat Parkı ” 

fonksiyonunu hayata geçirmek gayesiyle, 29 yıllık üst hakkı kullanım bedeli 21.262.800,00 

TL+KDV ve müteahhidin elde ettiği gelirlerin vergi, sigorta, işletme ve tüm gider maliyetleri 

düşürülmeden elde edilen brüt gelirlerinin tamamının ciro bedeli olarak kabulüyle ciro bedeli 

yüzdesi (minimum %1 + KDV) üzerinden ihaleye katılacakların yarışması suretiyle 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale edilecektir. 

2 - İşin Geçici Teminatı %3 olup, 637.884,00 TL.dir. 

3 - İhale İştirak Bedeli 100.000,00 TL.dir. 

4 - İhale İdari Şartnamesi ve diğer evraklar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Emlak 

İstimlak Dairesi Başkanlığı-Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden mesai saatleri içinde 

görülebilecektir. 

5 - İhale, 27.11.2013 Çarşamba günü saat 15:00’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

6 - İsteklilerde Aranacak Belgeler : 

A) Yeterlik İçin İstenen Belgeler 

1- Türkiye'de tebligat için adres beyanı, 

2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı süre içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki merciiler tarafından 

onaylı ve apostilli olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin 

(a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

3 - İmza sirküleri, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,  

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler 

tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin 

(a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.) 
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5 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli 

ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

6 - İstenilen bütün belgeler asıl veya noter tastikli olmalıdır. Yerli veya yabancı 

isteklilerin sunacağı yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ülke mevzuatına göre 

düzenlenmiş olması, TC konsolosluklarınca veya dış işleri bakanlığınca tasdik edilmiş veya 

apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli 

tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir.  

7 - İdaremiz, ihaleye katılacak şirketlerde amaca uygun olarak film tv yapımcılığına dair 

uzmanlıklara sahip olması şartı gereğince, iş bu ihaleye gireceklerin ihale ilan tarihinden 1 (bir) 

yıl önce ticaret sicil gazetelerinde yayınlanan faaliyet konuları içinde “ sinema filmi veya tv dizisi 

veya tv programı veya film yapım şirketi “ ibareleri mevcut olmalıdır. Bu ibareler bulunmadığı 

hallerde ihale tarihinden en az bir yıl önce alınmak kaydıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “ 

sinema ve tv içerikleri için yapımcı belgesi”  şartı aranır. 

8 - İhalelere Katılamayacak Olanlar: 

İhaleye katılma şartlarını taşımayan ve 2886 sayılı Kanun'un 6. maddesi uyarınca ihaleye 

katılması Kanunen mümkün bulunmayan veya kanunlardaki hükümler gereğince kamu ihalelerine 

katılmaktan yasaklanmış olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. 

Üst hakkı ihalesinden beklenen kamu menfaati gereği tekel teşkil etmemek üzere, Radyo 

Televizyon Üst Kurulu’nun 10.07.2013 tarih ve 9212 sayılı yazısı kapsamında faaliyette bulunan 

Karasal Ortamdan Yayında olan Medya Hizmet Sağlayıcı Televizyon Kuruluşlarına ait şirketler 

ile, Uydu Ortamında Televizyon Yayın Lisansı bulunan Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlara ait 

şirketler ve Kablo Ortamında Televizyon Yayın Lisansı bulunan Medya Hizmet Sağlayıcı 

Kuruluşlara ait şirketlere “eşit mesafede durma ve hizmet etme ilkesi gereği” mezkur RTÜK 

yazısında bulunan şirketler bu ihaleye giremez. 

B) İhaleye katılmak için ise tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içinde 

ibraz etmeleri gerekir: 

1. Teklif mektubunu havi iç zarf  

2. Noter tasdikli imza sirküleri 

3. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret yada sanayi odasından ihalenin 

yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat 

5. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname 

6. İhaleye katılacak için Noter tasdikli Yetki Belgesi 

7. Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim beyannamesi 

8. İhale iştirak teminatının yatırıldığına dair belge 

9. İhale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Emlak ve İst. Dai. Bşk.’dan 500,00 TL.’ye 

satın alınacak) 

- İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter 

tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, 

saat 12:00’ye kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve 

Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü 

olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube 

Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) 

- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  

17. Maddesi gereğince ilan olunur. 8627/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çanakkale Kepez Belediye Başkanlığından: 

1 - Kepez Belediyesine ait Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta H 16 C 18 B 2 A 

parsel: 6570 de kayıtlı 1066,26 m2 miktarındaki taşınmaz 1/1000 uygulama imar planlarında 

BL 5 kat Ticaret + konut alanında kalmaktadır.. 6570 parsele projesine uygun olarak kat karşılığı 

yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin a fıkrasına göre kapalı teklif 

usulü ile kat karşılığı verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

2 - İhale 13.11.2013 Çarşamba günü saat 10.00'de Kepez Belediyesi Encümen salonunda 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - Söz konusu işin Muhammen bedeli 2.230.128,- TL (İki milyon ikiyüz otuzbin 

yüzyirmisekiz TL olup geçici teminat ise 66.903,84.-TL (altmışaltıbin dokuzyüzüç TL seksendört kr) 

4 - İstekliler söz konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi, imar durumu ve ölçü krokisini 

Kepez Belediyesi Fen işleri bürosundan 100,00 TL dosya bedeli karşılığında alabilirler. Dosya 

bedelini yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler. 

5 - İnşaat kat karşılığı yaptırıldığından teminat olarak, ihaleyi üstlenecek şahıs veya 

firmaya kalacak olan bağımsız İnşaat ruhsatının alınması ile 30 gün içinde kat irtifakı kurulacak 

olup proje ve ruhsat karşılığı yüklenicinin dairelerinin % 20'si, Belediyeye verilecek olan 

mülklerin kaba inşaatı ve çatısı tamamlandığında %40'ı, Belediyeye verilecek olan mülklerin ince 

inşaatı tamamlandığında dairelerin %30’u, ada içi ve çevre düzenlenmesi tamamlandıktan ve 

iskan ruhsatı alındıktan sonra %10’i, oranında isabet eden arsa paylarının tapu devri 

gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin inşaatı bırakması durumunda devredilmeyen kısımlar direkt 

olarak işverene ait olacaktır. Yüklenici tapuda devri yapılmadan önce kendisine kalan bağımsız 

bölümleri satamaz. Yüklenici tarafından tapu harici yapılan satışlar belediye tarafından 

tanınmayacaktır. 

6 - İhaleye katılacak olanlar belirtilen miktardaki geçici teminatlarını, 13.11.2013 İhale 

günü en geç Saat 09:30'ye kadar Belediyemiz veznesine, TC Ziraat Bankası Çanakkale Kordon 

Şubesindeki Belediyemiz Hesabına (İBAN TR 430001000813121575945002) yatırmaları veya 

Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat 

yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhale günü saat 09.30 dan sonra teminat kabul edilmez. 

7 - İhaleye girebilmek için: 

A) Kanuni ikametgahı gösteren ikametgah senedi, 

B) Türkiye'de tebligat için adres beyanı 

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D) İmza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
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b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca veya 

Türk Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

F) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (İhale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare 

ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

G) İhale tarihinden en az 1 hafta öncesi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili 

Vergi Dairesinden alınmış belge, 

H) İhale tarihinden en az 1 hafta öncesi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair 

ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge, 

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve bank kaşesini ihtiva eden çift 

imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu 

kredisinden herhangi biri en az işin tahmini yatırım bedelinin %15'dan az olamaz). 

J) Mali durum bildirisi 

K) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı 

olmadığına dair beyanname. 

L) İstekliler, son on beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

keşif bedelinin en az 2.230.128,00- TL (İki milyon ikiyüz otuzbin yüzyirmisekiz TL) bina yapım 

iş bitirme belgesini sunacaktır 

M) Teknik personel taahhütnamesi: Yüklenici işi yürütebilmesi için l adet İnş. Müh. veya 

Mimar Şantiye Şefi 5 yıl deneyimli, 1 adet Makine Mühendisi 5 yıl deneyimli, 1 adet Elektrik 

Mühendisi 5 yıl deneyimli, 1 adet İnş. Teknikeri 5 yıl deneyimli çalıştıracağına dair taahhütname 

ve Teknik Personel Listesini sunacaktır. 

N) Yapı araçları taahhütnamesi: Yüklenici iş yürütebilmek için 1 adet Kepçe, 1 adet 

Kamyon, 1 adet vibratör, 1000 m2 İş İskelesi 

O) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge vermek zorundadırlar. Dosya bedeli 

100,00-TL (YüzTL) dir. 

8 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar hafta içi her gün mesai saatleri içinde Kepez 

Belediyesi Fen işleri bürosunda görülebilir. 

9 - İstekliler teklif mektuplarını Kepez belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne en geç 

13.11.2013 Çarşamba günü saat 09,30'a kadar makbuz karşılığında verebileceklerdir. İhale günü 

saat 09.30 dan sonra teklif mektupları kabul edilmez. Teklif mektubu vermeyenler ihaleye iştirak 

ettirilmezler. 

10 - Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 

edilmez. 

İlan olunur. 8628/1-1 
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HİDROJEOLOJİ AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Hidrojeoloji Amaçlı 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 : 2013/151364 

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 55 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : mta@mta.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hidrojeoloji Amaçlı Sondaj Hizmet Alımı 

  Eskişehir-Alpu Kömür Sahasında; 

 -    75 Mt. 1. Grup Pompaj Kuyusu 

 -  225 Mt. 1. Grup Gözlem Kuyuları 

 -  350 Mt. 2. Grup Pompaj Kuyusu 

 - 1050 Mt. 2. Grup Gözlem Kuyuları 

 -  450 Mt. 3. Grup Pompaj Kuyusu 

 - 1350 Mt. 3. Grup Gözlem Kuyuları 

 -  500 Mt. 4. Grup Pompaj Kuyusu 

 -    75 Mt. 4. Grup 1.Gözlem Kuyusu 

 -  340 Mt. 4.Grup 2.Gözlem Kuyusu 

 -  410 Mt. 4. Grup 3.Gözlem Kuyusu Sondajı 

  (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleş-

tirilecektir) olmak üzere toplam 4.825 Metre 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü içinde, 

en az 4 (dört) adet sondaj makinası ile işyeri 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama 

tarihinde dört adet makinenin de aynı anda işe 

başlamış ve faal olması zorunludur). İşin süresi işe 

başlama (İşe başlama tarihi ilk sondajların fiili 

olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren 90 

(doksan) takvim günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(KL Blok Kat:2). 

b) Tarihi ve saati : 8/11/2013 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. 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 Kırıntılı, Karotlu Hidrojeoloji ve Jeotermal 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 açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

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



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 2013 – Sayı : 28802 

 

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 

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 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. 8688/1-1 

—— • —— 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Hatay Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Hatay İli, İskenderun İlçesi, 1. Mıntıkada bulunan, 2044 parsel numaralı, tamamı Hazine 

adına kayıtlı 527,21 m2 yüzölçümlü, Maliye Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 

“İskenderun Milli Emlak Müdürlüğü ve Malmüdürlüğü Hizmet Binası yapılmak üzere” tahsisli 

taşınmazın üzerine, Avan projesine (İdarece hazırlanan) göre yaptırılacak toplam 4.973 m2 inşaat 

alanlı “zemin kat (işyeri) + 7 normal katlı” binadan, yükleniciye bağımsız girişli zemin kat 

(işyeri) + 2 kat verilmesi ve ihalesinde nakit tekliflerin alınması, üçüncü kattan itibaren 5 (beş) 

katın ( 3,4,5,6 ve 7. Katlar) Hazineye bırakılması, sözleşmeden sonra imar durumunda meydana 

gelebilecek değişiklikle yeni kat yapma imkanı doğması halinde İdarenin aynı oranda hak sahibi 

olması, arsaya yapılacak binanın ön cephesi ile yan cephelerinden birinin tamamı, diğer yan 

cephenin ise 2 (iki) metre genişliğinde giydirme cephe olarak yapılması, hizmet binası için gerekli 

olan ve Hatay Defterdarlığınca belirlenecek tefrişin (bankolar, masalar, misafir ve çalışma 

koltukları, dosya dolapları, klimalar vs.) yüklenici tarafından karşılanması, ayrıca taşınmazın 

üzerinde bulunan muhdesatın, enkaz bedeli yıkım maliyetinden az ise; enkazdan çıkarılacak 

malzeme karşılığında Hazineden bedel talep edilmeksizin yüklenici tarafından yıkımının 

sağlanması, enkaz bedelinin yıkım maliyetinden fazla olması halinde ise aradaki farkın yüklenici 

tarafından İdareye ödenerek yıkımının sağlanması, İnşaat için gerekli bütün projeler yüklenici 

tarafından hazırlanarak Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) onayına sunulması, inşaatla 

ilgili her türlü vergi, resim ve harçların yüklenici tarafından karşılanması koşullarıyla, 2886 sayılı 

Kanunun 51/g maddesi ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca pazarlık usulü ile 

kat karşılığı inşaat ihalesi 29 Kasım 2013 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00’de Hatay 

Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda 

yapılacaktır. 

İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 18 (onsekiz) aydır. 

Hazineye ait taşınmazın (arsa) tahmini bedeli 2.560.608,00 TL olup, geçici teminat tutarı 

385.000,00 TL’dir. 

İhaleye katılabilmek için; 

1 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

2 - Türkiye’de tebligat adresi göstermek, 

3 - Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

4 - Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret 

ve / veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge, 

5 - Devlet İhale Kanununun 6’ncı maddesinde belirtilen değerlerden birinin geçici teminat 

olarak yatırıldığına ilişkin vezne alındı makbuzu veya banka teminat mektupları, (Teminat 

mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir) 

6 - İdareden temin edilecek “İnşaat Yapım Taahhüt Formu”nun imzalanarak ekleri ile 

birlikte teslim edilmiş olması, 

7 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi ve şirket ana sözleşmesi, 

8 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılacak kişinin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

9 - İsteklilerin, taahhütlerini zamanında ve gereğince yerine getirip getirmeyeceklerinin 

belirlenebilmesi için; 

a) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumunu gösterir belgeler, 

b) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilânçosu veya 

bilânçosunun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri, 

c) İsteklinin iş hacmini gösteren, yapım işleri için son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve 

dışında kamu veya özel sektörde tahmini bedelin (ihale konusu taşınmazın tahmini bedeli) en az 

%70’i (tek bir iş için) oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği ve yahut 

yönettiği idarece kusursuz kabul edilen yapım işlerine ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini 

gösteren yetkili merciler tarafından onaylanmış belgeleri, 

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına alındı karşılığında teslim edilmiş olması 

zorundadır. 

İhale dokümanı Hatay Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden 50 TL bedel karşılığı 

temin edilebilir. Şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Milli Emlak 

Müdürlüğünde görülebileceği gibi 0 (326)2149629-30 no.lu telefondan bilgi edinilebileceği, 

ayrıca www.milliemlak.gov.tr ve www.hataydefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir. 

- Posta ile yapılan başvurularda gecikmeler kabul edilmez. 

- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 8654/1-1 

—— • —— 

KAFETERYA, ÇOK AMAÇLI SALON, YÖRÜK ÇADIRI VE BÜFE YERİ, TESİS BİNASI 

İLE ÇAY BAHÇESİ TOPLU OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR 

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

1 - İlçemiz sınırları içerisinde, aşağıdaki, adresleri ve cinsi listede belirtilen 15 adet 

kafeterya 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet yörük çadırı ve büfe yeri, bir adet tesis binası ve çay 

bahçesi toplu olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif 

Usulü” ile kiraya verilecektir. 

2 - Toplu olarak kiraya verilen söz konusu yerlerin 4.332.000,00,-TL muhammen bedeli 

ve 129.960,00-TL geçici teminat bedeli olup, ihale 07.11.2013 Perşembe günü saat 14.00’de 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri 

içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülüp 250,00-TL karşılığında temin 

edilebilir. 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 2013 – Sayı : 28802 

 

4 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 

07.11.2013 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale 

komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir. 

5 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini 

veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar 

Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. 

6 - İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç gibi giderler) kiracıya ait 

olacaktır. 

7 - İhaleye girmek isteyen; 

1 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır; 

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları, 

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, 

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları, 

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan 

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak 

veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe 

tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda 

(b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya 

teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır. 

İsteklinin: 

2 - Gerçek kişi olması halinde; Nüfus cüzdanı sureti, ikametgah belgesi, geçici teminat 

makbuzu. 

3 - Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı 

bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl 

içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden 

tasdikli imza sirküsü. 

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu 

yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna 

dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul kiralanması hususundaki Genel Kurul 

kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın 

noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü 

4 - Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi 

odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü 

(noterden) 

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve 

(b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi 

vermesi gerekmektedir. 

5 - İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet 

eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir). 

6 - İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi 

gerekmektedir. 



25 Ekim 2013 – Sayı : 28802 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

8 - KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ 

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale 

komisyonu başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli 

taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının 

adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile 

gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 

alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

2 - Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz. 

 

S. NO ADRES CİNSİ 

1 
İnönü Mahallesi 16239-16240 nolu adalar yanındaki Edip 

Akbayram Parkı içerisinde bulunan kafeterya 
KAFETERYA 

2 
İlkyerleşim Mahallesi 43153-15296 nolu adalar arasındaki 

Türkmeneli Parkı içerisinde bulunan kafeterya 
KAFETERYA 

3 
Turgut Özal Mahallesi 43222-43225 nolu adalar arası Dilay 

Turan Parkı içerisinde bulunan kafeterya  
KAFETERYA 

4 
Alacaatlı Mahallesi 44418-44425-44436 nolu adalar arasında 

bulunan kafeterya 
KAFETERYA 

5 
Mehmet Akif Eroy Mahallesi 60199 nolu ada önündeki 

Orhan Boran Parkı içerisinde bulunan kafeterya 
KAFETERYA 

6 

A. Taner Kışlalı Mahallesi 18065-18066-44103-18075-17085 

nolu adalar arasındaki Ceyhun Atıf Kansu Parkı içerisinde 

bulunan kafeterya 

KAFETERYA 

7 
Kardelen Mahallesi 43238-43239 nolu adalar arasındaki 

Faruk Ergenç Parkı içerisinde bulunan kafeterya 
KAFETERYA 

8 
Kent Koop. Mahallesi 14710-16206 adalar arası Batıkent 

Hacı Sabancı Yüzme Havuzu Kafeteryası 
KAFETERYA 

9 
Dodurga Mahallesi 44493-44476 adalar arası Çayyolu 

Alacaatlı Yolu Teknopark içerisindeki kafeterya  
KAFETERYA 

10 
Kardelen Mahallesi43233-43250 adalar arası Batıkent Kenan 

Gürbüz Parkı içerisinde bulunan kafeterya  
KAFETERYA 

11 
Turgut Özal Mahallesi 43040-43042 adalar arası Batıkent Ali 

Özütemiz (Kıvırcık Ali) Parkı içerisindeki kafeterya 
KAFETERYA 

12 
Yaşamkent Mahallesi 40875-60933 adalar arasındaki 

Çayyolu Rauf Denktaş Parkı içerisindeki kafeterya  
KAFETERYA 

13 
Yaşamkent Mahallesi 43635 ada önü Ş. Hüseyin Akar Parkı 

içerinde bulunan kafeterya 
KAFETERYA 

14 
Beştepeler Mahallesi 6016 ada önünde bulunan Mehmet Akif 

Ersoy Parkı içerisindeki Yörük Çadırı ve Büfe yeri 

YÖRÜK ÇADIRI 

BÜFE YERİ 

15 
Batıkent Kültür Merkezinin 2. katında bulunan çok amaçlı 

salon 

ÇOK AMAÇLI 

SALON 

16 

Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 47-49-50-54 nolu adalar 

arasında bulunan park alanındaki bir adet tesis binası ve çay 

bahçesi 

TESİS BİNASI 

VE ÇAY OCAĞI 

17 

Alacaatlı Mah. 60644-60445-44452 nolu ada yanı ile 44446-

282 nolu adalar karşısındaki park alanı (Alacaatlı Mesire 

Alanı) içerisinde bul. 2 adet kafeterya 

KAFETERYA 

İlan olunur. 8680/1-1 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 2013 – Sayı : 28802 

 

 



25 Ekim 2013 – Sayı : 28802 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 2013 – Sayı : 28802 

 

 



25 Ekim 2013 – Sayı : 28802 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 2013 – Sayı : 28802 

 

 



25 Ekim 2013 – Sayı : 28802 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 2013 – Sayı : 28802 

 

 



25 Ekim 2013 – Sayı : 28802 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel 

Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı, ünvanı, derecesi ve sayısı aşağıda belirtilen 

kadrolarına, Yarışma Sınavı ile Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.  

 

Sınıfı Ünvanı Kadro Derecesi Sayısı 

GİH Müfettiş Yardımcısı 7 1 

GİH Müfettiş Yardımcısı 6 6 
 

1. Sınava Katılma Şartları  

1.1. ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümünden 70 ve daha yukarı 

puan almış olmak. 

1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara 

haiz olmak.  

1.3. Üniversitelerin İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültelerinden veya eşitliği/denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi 

veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmak.  

1.4. 01/01/2013 günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

1.5. ASKİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına daha önce üçüncü defa 

katılmamış olmak.  

1.6. Yapılacak inceleme sonunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak 

alınmasına engel bir hali bulunmamak.  

1.7. Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları ya da özel işletme ve kuruluşlara karşı 

mecburi hizmet yükümlülüğü ya da herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak.  

1.8. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilgisi 

bulunmamak. 

1.9. Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olmak.  

2. Sınav Başvurusu 

2.1. Sınava başvurular 30/10/2013 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayıp 15/11/2013 

Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir.  

2.2. Sınava başvurular www.aski.gov.tr adresindeki “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 

Başvurusu” linkinden elektronik ortamda yapılacaktır. 

2.3. Elektronik ortamda formun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer 

alacaktır. 

2.4. Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu 

bilgilerdeki eksiklikler veya yanlışlıklar yönünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. 

Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edilmesi halinde bu aday, aradan geçen süreye 

bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm hakları kaybedecektir. 

2.5. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı, adayların 

başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.  

2.6. Şahsen yapılacak başvuruda, istenilen belgeler ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 

Başkanlığı Kazım Karabekir Cad. No: 70 06030 Ulus/ANKARA adresine elden veya posta 

yoluyla 15/11/2013 günü saat 17:00’ye kadar teslim edilecektir. Postada meydana gelebilecek 

gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

2.7. Şahsi başvuru sırasında aşağıda sıralanan belgeler istenir: 

2.7.1. İmzalı Başvuru Formu, 
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2.7.2. KPSS Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti, 

2.7.3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti, 

2.7.4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi.  

2.7.5. 4,5 x 6 ebadında 6 (altı) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf, 

2.7.6. Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti. 

2.7.7. Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam 

teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu.  

2.7.8. Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti.  

2.7.9. Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi.  

2.8. Şahsen yapılacak başvurularda eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate 

alınmayacak olup, belge asıllarının ibraz edilmesi durumunda fotokopileri kabul edilecektir.  

2.9. Şahsen yapılacak başvurularda, sınavdan önce istenen belgeler için yazılı beyan 

verilebilir.  

3. Sınav Giriş Belgesi 

3.1. Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 65) bölümü 

notu en yüksek olandan başlamak suretiyle sıralanır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne 

uygun olarak başvuranların sayısının 140 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan 

adaydan başlamak üzere ilk 140 aday giriş sınavına alınacaktır. 140'ncı aday ile eşit puan alan 

tüm adaylar sınava çağrılacaktır.  

3.2. Sınava girebilecekler 20/11/2013 Çarşamba günü Internet üzerinden www.aski.gov.tr 

adresinde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Kazım Karabekir Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresinde ilan edilecektir.  

3.3. Adaylar “Sınav Giriş Belgesi’ni “www.aski.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek 

olan “ASKİ Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananlar” linkinden 

29/11/2013 Cuma günü saat 17:00’ye kadar alabileceklerdir. 

3.4. “Sınav Giriş Belgesi” olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. 

4. Yazılı Sınav Tarihi 

4.1. Yazılı sınav 30/11/2013 Cumartesi günü sabah saat 09:00 ve öğleden sonra saat 

14:00’de olmak üzere iki oturum halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü 

Kazım Karabekir Cad. No: 70 Yemekhane Binası ULUS/ANKARA adresinde yapılacaktır.  

4.2. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı 

veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır.  

4.3. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

5. Yazılı Sınav Şekli Ve Konuları 

5.1. Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil 

gruplarından aşağıdaki konularda klasik usulde yapılır:  

5.1.1.  İktisat 

5.1.1.1. Genel iktisat teorisi,  

5.1.1.2. Para, banka ve konjonktür,  

5.1.1.3. Milli gelir, istihdam ve işletme iktisadı.  

5.1.2. Maliye 

5.1.2.1. Genel maliye teorisi,  

5.1.2.2. Maliye politikası,  

5.1.2.3. Vergi ve bütçe.  

5.1.3. Hukuk 

5.1.3.1. İş Hukuku.  
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5.1.3.2. İdare Hukuku (İdare hukukunun genel esasları, İdari yargı.)  

5.1.3.3. Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Kamu İdaresinin 

Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile Malvarlığına Karşı Suçlar başlığını taşıyan 

hükümleri.) 

5.1.3.4. Ceza Muhakemesi Kanunu (Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Hükümler ile 

Soruşturma ve Kovuşturma Evresi başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler.)  

5.1.3.5. Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku (Medeni Kanunun aile ve miras dışındaki 

hükümleri ile Borçlar Kanununun Genel Esasları.) 

5.1.3.6. Ticaret Hukuku (Genel esaslar, Kıymetli Evrak.) 

5.1.4. Muhasebe  

5.1.4.1. Genel Muhasebe.  

5.1.4.2. Bilanço ve Ticari Hesap.  

5.1.5. Yabancı Dil 

5.1.5.1. Yabancı dil sınavı İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden olmak 

üzere metin üzerinden tercüme suretiyle yapılır.  

6. Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması 

6.1. Yazılı sınavda sınav gruplarının her birinde ayrı ayrı olmak üzere tam not 100 

puandır.  

6.2. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe 

gruplarından alınan notların her birinin 60'dan, bu grupların toplam not ortalamasının ise 70'den 

aşağı olmaması şarttır.  

6.3. Adaya Yabancı Dil grubunda yapılan sınav sonucunda bir de “Yabancı Dil Notu” 

verilir.  

6.4.Yazılı sınavı kazananlar Internet üzerinde “www.aski.gov.tr” ve Ankara Büyükşehir 

Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresinde 

ilan edilecektir. 

6.5. Yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak 

bildirilir. 

7. Sözlü Sınav Şekli Ve Konuları 

7.1. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar.  

7.2. Yazılı sınavı kazanan adaylar 20/12/2013 Cuma günü saat 17:00’ye kadar 

“www.aski.gov.tr” adresindeki “Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazananlar” 

linkinden “Özgeçmiş Formu”nu doldurduktan sonra, “Eleme Sınavı Sonuç Belgesi”ni internet 

ortamından alacaklardır. 

7.3. “Eleme Sınavı Sonuç Belgesi” olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. 

7.4. Sözlü sınavda adayların genel olarak zeka, ifade ve temsil yeteneği, fiziki tavır ve 

davranışları gibi kişisel özellikleri yanında genel kültür ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür. 

7.5. Sözlü sınavda tam not 100 puandır.  

7.6. Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri 

tarafından tek not verilir.  

7.7. Sözlü sınavda adayın başarılı sayılabilmesi için, sınavda sorulan sorulara verilen 

cevapların Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda 

adaya verilen puanların ortalamasının tam not üzerinden 70'den aşağı olmaması şarttır.  

8. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Duyurulması 

8.1. Yazılı ve sözlü sınavda alınan toplam notların ortalaması, adayın “Giriş Sınavı Notu” 

olarak tespit edilir. 

8.2. Adaylar, giriş sınavı notu en yüksek olandan başlamak suretiyle sıralanır.  
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8.3. Yazılı ve sözlü sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa 

“Giriş Sınavı Notu” yüksek olanlar tercih edilir. “Giriş Sınavı Notu”nun eşitliği halinde, “Yabancı 

Dil Notu” yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak 

sayılmaz.  

8.4. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notları ve sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından 

sözlü sınav bitim tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde Internet üzerinde 

“www.aski.gov.tr” ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir 

Cad. No: 70 ULUS/ANKARA adresinde ilan edilir. Ayrıca sınavı kazanan adaylara tebligat 

yapılır. 

8.5. Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylara, internet üzerinde sonuçlar 

yayınlanmasından itibaren on gün içinde yazılı olarak ASKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 

Başkanlığına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav kurulunca incelenerek, sonucu ilgiliye yazılı olarak 

en geç üç gün içerisinde bildirilir. 

9. Müfettiş Yardımcılığına Atanma 

9.1. Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 sayılı Kanunda yer 

alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar.  

9.2. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için; kendilerine 

bildirilen süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı'na müracaat etmeleri gereklidir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmaksızın müracaat 

etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.  

9.3. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk 

Ceza kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

İlan olunur. 8588/1-1 

—— • —— 

Kayseri Gümrük Müdürlüğünden: 

Kayseri Gümrük Müdürlüğünden: 2570051422 vergi numaralı Çinkur Çinko Kurşun 

Metal San.. A.Ş. Firması adına düzenlenen 24.08.1998 tarihli, 1998/D1-02932 sayılı Dahilde 

İşleme İzin Belgesi kapsamında geçici ithali yapılan eşyayı süresi içerisinde işlenmiş ürün olarak 

yurt dışı etmediğinden dolayı aşağıda tarih sayısı belirtilen gümrük beyannamesine ait tebligat 

yazımız ile para cezası firmanın bilinen adreslerine gönderilmiş ancak tebliğ edilememiştir. Para 

cezası kararları tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmesi halinde 1/4 oranında indirim 

yapılacaktır. Para cezası kararları için 15 gün içerisinde Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğüne itiraz edilebilecek bu karara karşı da 30 gün içerisinde idari yargıya başvurma hakkı 

olduğu, herhangi bir ödemede bulunulmaması halinde 6183 sayılı yasanın 56. maddesi uyarınca 

teminatın irat kaydedileceği ve teminat mektubunun karşılamadığı diğer alacağımız için 6183 

sayılı yasa uyarınca cebren tahsili yoluna gidileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca 

ilanen tebliğ olunur. 

 

BEYANNAME   

Tarih ve No 
Gümrük Vergisi 

G. K. 238. Para 

Cezası 

Gecikme 

Zammı 

G.K.238 Para 

Cezası 

Tarih/Sayısı 

Tebligat İçin 

Gönderilen 

Yazının 

Tarih/Sayısı 

02.10.1998/IM002021 104.450,00 TL 208.900,00 TL 843.229.34 TL 26.09.2013/635 
27.09.2013-

699-4270 

Not: Gecikme Zammı 31.10.2013 tarihine kadar hesaplanmış olup, tahsilat anında 

yeniden hesaplanacaktır. 8653/1-1 
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BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/534905 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

BOTAŞ İstanbul İşletme 

Müdürlüğü, Kırklareli Şube 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Kırklareli 

Adresi Kofçaz Yolu 7. Km. Tel-Faks 0.288.214 18 34-0.288.214 60 76 

Posta Kodu 39700 E-Mail info@botas.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Akın-Han Yemek Tem. Gıda İnş. Tur. 

Madencilik İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Gazibey Mah. Yeni Camii Sok. No: 77 

Bitlis 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Bitlis Vergi Dairesi - 0270327048  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
3524  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(17/b) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

4734 Sayılı Kanunun 58.ci maddesi 

gereğince 2 (iki) yıl süre ile bütün 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 

ihalelerine katılmasının yasaklanması 

uygun görülmüştür. 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8728/1-1 
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Musabeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/57442 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Musabeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Musabeyli Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı Başkanlığı 
İl/İlçe Kilis/Musabeyli 

Adresi 
Hükümet Konağı Musabeyli/ 

KİLİS 
Tel-Faks 0348 746 20 42 - 0348 746 22 63 

Posta Kodu 79600 E-Mail kilis.musabeyli@sydv.org.tr 

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

Adı/Unvanı Rem- Ova İnş. Taah. Tic. A.Ş. Haluk Kızıloğlu (Hisse Oranı %51) 

Adresi 
Pirireis Mah. 1116 Sk. No: 5 

Ummak Apt. Kat 2 D: 7 Mersin 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6830035028  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 24895  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8703/1-1 



25 Ekim 2013 – Sayı : 28802 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/102786 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yozgat İl Özel İdaresi İl/İlçe Yozgat 

Adresi 
Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya 

Caddesi No: 14 Yozgat 
Tel-Faks 354 212 10 48-212 12 57 

Posta Kodu 66100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

İnte Temizlik İnşaat ve İnşaat 

Malzemeleri Tekstil Gıda Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

Mustafa Susam 

Adresi Tol Çarşı No: 21 Merkez/Yozgat Tol Çarşı No: 21 Merkez/Yozgat 

T.C. Kimlik No.  452 539 371 54 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
478 010 03 01  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
2512  

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. 

 8704/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 25 Ekim 2013 – Sayı : 28802 

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/59928 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurumları 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Mersin Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Mersin 

Adresi 

MEÜ. Sağlık Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Müdürlüğü 

İhsaniye Mah. 4935 Sok. No: 3 

Mersin 

Tel-Faks 0324 336 10 51-0324 337 43 35 

Posta Kodu 33079/Mersin E-Mail  

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

Adı/Unvanı TIPFEN Ecza Deposu San. Tic. Ltd. Şti.  

Adresi 
Nuri Has Mah. Zümrüt Sok. No: 2 

Melikgazi/Kayseri 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8430285389  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayseri Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
28451  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8702/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5501 Erbaş ve Erler İçin Muvazzaflık Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin

Karar

2013/5502 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Dair Karar

ATAMA KARARLARI

2013/5406 Rekabet Kurulu Üyeliklerine Atama Yapılması Hakkında Karar

— Başbakanlık ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

— Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin

Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi

ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

— Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk

Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

TEBLİĞ

— İlaç Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM: 2013/19)

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




