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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2013/5371
Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığının 20/8/2013 tarihli ve 15215 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16,
74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 2/9/2013 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                           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                                           M. GÜLER                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                       Millî Savunma Bakanı V.                    Orman ve Su İşleri Bakanı

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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

8 Kasım 2013
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Karar Sayısı : 2013/5473

Ekli “Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Kay-

naklı Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması;

Başbakan Yardımcılığının 30/9/2013 tarihli ve 15739 sayılı yazısı üzerine, 1/6/2000 tarihli ve

4572 sayılı Kanunun geçici 4 üncü 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                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               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
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Karar Sayısı : 2013/5503

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve

Finansman Programının ekli Kararda belirtildiği şekilde tespiti; Başbakan Yardımcılığının

30/9/2013 tarihli ve 15728 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

29 uncu 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
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30/09/2013 TARİHLİ VE 2013/5503 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 − (1) Bu Kararın amacı, 2014 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını

etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi
değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemleri belirlemektir.

(2) Bu Karar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarını ve 24/11/1994
tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin
%50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya
ait olan veya Sayıştayca denetlenen diğer işletmeler, bu Kararın sadece 20 nci, 21 inci, 25 inci
ve 27 nci madde hükümlerine tabidir.

Tanımlar
MADDE 2 − (1) Bu Kararın uygulanmasında;
a) Bağımsız denetim kuruluşu: 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muha-

sebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca bağımsız denetim yapmak üzere Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen sermaye şirketlerini,

b) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsler
ile bu teşebbüslerin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere bağlı ortaklıklarını,

c) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,
ç) Kamu teşebbüsü: (b) ve (d) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,
d) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait

olan özelleştirme programındaki işletmeci teşebbüsleri,
e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
f) Program: Bu Kararın ekinde yer alan tablodaki mali hedefler ile Müsteşarlıkça kamu

teşebbüslerine gönderilecek 2014 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programını,
g) Uygulanan ekonomik politikalar: Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yıl-

lık Program ve bunlara istinaden hazırlanan belgelerde yer alan politikaları,
ifade eder.
Genel ilkeler
MADDE 3 − (1) Kamu teşebbüsleri, 2014 yılı faaliyetlerini, uygulanan ekonomik po-

litikalar ile Program çerçevesinde aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak yürüteceklerdir:
a) Tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve kârlılığı artıracak tedbirler alınacaktır.
b) Etkin bir insan kaynakları politikası izlenecektir. Bu çerçevede, tüm personelin kamu

teşebbüsü içinde işin gereği ve ihtiyaçlar dikkate alınarak rasyonel bir şekilde dağıtılması ve
mevcut olması halinde atıl personelin eleman açığı bulunan diğer hizmet birimlerine kaydırıl-
ması sağlanacaktır.

c) Stokta tutulacak mal ve hizmet üretimine ilişkin envanter miktarı (ana girdi ve yar-
dımcı malzeme stokları) ile üretilen nihai ürün miktarı, 2014 yılı ile takip eden yıllarda yapıl-
ması öngörülen mal ve hizmet satışı dikkate alınarak optimum seviyede belirlenecektir.
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ç) Atıl durumda olan gayrimenkuller, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla
satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecektir.

d) Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek hammadde miktarı ve fiyatı
ile üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, Programda yer alan hedefleri sağlayacak şe-
kilde tespit edilecektir.

e) AR-GE ve inovasyon faaliyetlerine gereken özen gösterilecektir.
f) Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterilecektir.
g) Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla,

üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim alt yapısı ile organizasyon
yapıları gözden geçirilecektir.

ğ) Kamu teşebbüsleri,  ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini, Programda
belirlenen hedefler çerçevesinde asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle yükümlüdür.

h) Cari açığın azaltılmasını teminen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim
azami düzeye çıkarılacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
İstihdam ve Hizmet Alımları

Açıktan ve naklen atama
MADDE 4 − (1) Teşebbüs içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanma-

sının mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüslerinde;
a)  2013 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci mad-

desi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 4/10/2012 tarihli ve 2012/3840 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar  hariç) en fazla %75’i kadar
personelin açıktan ve/veya naklen atanması,

b) 2013 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci mad-
desi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ve 2012/3840 sayılı BKK kapsamında
işe alınanlardan ayrılanlar  hariç) en fazla %10’u kadar personelin de, özelleştirme uygulamaları
nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması,

hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkilidir.
(2) Müsteşarlıkça sermaye aktarımı yapılması öngörülen kamu iktisadi teşebbüslerinin

(bunların bağlı ortaklıkları dahil) birinci fıkra kapsamındaki personel atama işlemleri Müste-
şarlığın uygun görüşüne bağlıdır.

(3) Ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki
pozisyonlara atananlar, özel kanunlarda belirtilenler ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gös-
teren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personel hariç, 2014 yılında emekli yeni
personel istihdamı yapılmayacaktır.

(4) Kamu teşebbüslerince, 2012 ve 2013 yıllarında ilgili yıl genel yatırım ve finansman
kararnameleri kapsamında Müsteşarlıktan veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığından uygun
görüş alınan ve atama işlemlerine yönelik olarak Türkiye İş Kurumu ve/veya Devlet Personel
Başkanlığı nezdinde gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama
izinleri, 2014 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecektir.

(5) 2013 ve 2014 yıllarında açıktan atama yoluyla ilk defa işe alınan personele ait kad-
roların ölüm, istifa veya kurum dışı naklen atama sebebiyle personelin işe başlama tarihinden
itibaren bir yıl içinde boşalması halinde, kamu teşebbüslerinin 2014 yılında herhangi bir izne
ihtiyaç duymaksızın bu personel yerine yeni personel alma hakkı saklıdır.

(6) Üçüncü fıkra kapsamında yapılacak emekli personel atamaları (ataması müşterek
kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar hariç),
birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınırlamalara tabidir. Dördüncü ve beşinci fıkralar kapsa-
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mında yapılacak atamalar ile, aynı alt sektörde faaliyet göstermeleri koşuluyla, ana teşebbüs
ile bağlı ortaklıkları arasında yapılacak naklen personel atamaları ise birinci ve ikinci fıkralarda
belirtilen sınırlamaların dışındadır.

İlave atamalar
MADDE 5 − (1) Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel

niteliklere sahip personel, yeni üretim tesisi, işletme birimi kurulması veya devir alınması veya
yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli personel, kamu te-
şebbüslerinin mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi veya faaliyet alanının genişlemesi
durumunda ihtiyaç duyulan personel ve AR-GE faaliyetleri için istihdamına gerek duyulan per-
sonele yönelik talepler ve diğer nedenlerle kamu teşebbüsünce ortaya konulan personel ihti-
yacına ilişkin talepler ilave atamalar kapsamında değerlendirilebilir. Kamu teşebbüsleri söz
konusu ihtiyaçlarına ilişkin detaylı analiz ve gerekçeleri ilgisine göre Müsteşarlığa veya Özel-
leştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. Müsteşarlığın veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının
uygun görüşü üzerine, bu talepler, kamu teşebbüsü tarafından statü ve unvan belirtilerek Devlet
Personel Başkanlığına gönderilir. Söz konusu atama izinlerine ilişkin talepler Devlet Personel
Başkanlığınca unvan değişikliği yapılmaksızın sonuçlandırılır. Bu fıkra kapsamında ilaveten
atanacak personel sayısı,  2013 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Ka-
nunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ve 2012/3840 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar  hariç)  %25’ini geçemez.

(2) Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan ve
personel ihtiyacı 4 üncü madde ile bu maddenin birinci fıkrası kapsamında karşılanamayan
yeni tesis ve işletme birimlerine ilişkin personel talepleri Yüksek Planlama Kurulu tarafından
karara bağlanır.

(3) Kamu teşebbüslerince, istihdam maliyetleri kısmen veya tamamen uluslararası ku-
ruluşlar tarafından karşılanan personele ilişkin atamalar, uluslararası standartlarca belirlenen
asgari istihdam sayısı koşullarının karşılanması amacıyla yapılacak olan kılavuzluk ve römorkaj
hizmetleri ile gemi trafik hizmetleri sisteminde görev yapacak kılavuz kaptan, gemi adamı ve
deniz trafik operatörü atamaları sadece ilgili alanda istihdam edilmek kaydıyla 4 üncü maddenin
birinci fıkrası ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

Zorunlu istihdam
MADDE 6 − (1) Aşağıda belirtilen atamalar, 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci

maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaların dışındadır. Bu kapsama giren personel,
herhangi bir izne tabi olmaksızın, boş kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılabilir.

a) İlgili yıl içinde asgari sınırlara göre kontenjan açığı doğması kaydıyla, özel kanunlar
ve ilgili mevzuat gereği çalıştırılması zorunlu olan personele  ilişkin atamalar.

b) Ataması müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki po-
zisyonlara ilişkin atamalar.

c) İlgili mevzuat hükümleri gereğince, teşebbüs tarafından gönderildiği eğitim veya gö-
revlendirmeler kapsamında teşebbüse karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunan personele
ilişkin atamalar.

ç) Askerlik hizmeti sonrasında teşebbüsteki görevine geri dönen personele ilişkin ata-
malar.

d) Profesyonel sendikacı olarak görev yapmasının ardından teşebbüse geri dönen per-
sonele ilişkin atamalar.

(2) Mahkeme kararları nedeniyle göreve başlatılması gereken personele ilişkin açıktan
atamalar öncelikle 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, bunun
yeterli olmaması halinde ise izleyen yıllar kontenjanlarından mahsuben gerçekleştirilir.

(3) Engelli personel istihdamında, teşebbüsün işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik
tanınır.
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Sınavlar
MADDE 7 − (1) Açıktan atama yoluyla personel alımları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığı ve/veya Türkiye İş Kurumu ile Devlet Personel Başkanlığının yürürlükteki mevzuatı
ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavlarda
başarılı olanlar arasından, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapı-
lır.

(2) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde Stajyer Hava Tra-
fik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer AIM Memuru pozisyonlarına yapı-
lacak atamalarda, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. DHMİ Genel Müdürlüğü bu pozisyonlara atama
yapmak için yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış pozisyonların sa-
yısı ve unvanı ile genel mevzuattaki ve kendi mevzuatındaki koşulları, Kamu Personel Seçme
Sınavı (KPSS) taban puanını, Resmî Gazete ile Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek
ilk beş gazetenin en az ikisinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur. KPSS sonuçlarına göre
belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış pozisyon kontenjanının 20 katından fazla ol-
mamak üzere DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sayıda aday yazılı sınava çağrılır.
Çağrılan adaylar arasından seçme işlemi DHMİ Genel Müdürlüğünce 22/1/1990 tarihli ve 399
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine göre gerçekleştirilir.

(3) Kamu teşebbüsleri, 2014-2016 döneminde, Türkiye İş Kurumu ve kamu teşebbü-
sünün karşılıklı mutabakatı olması halinde, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenecek istih-
dam garantili eğitimler vasıtasıyla personel temin edebilirler. Bu şekilde yapılacak atamalar
öncelikle 4 üncü ve 5 inci maddelerin birinci fıkraları kapsamında doğan kontenjandan, bunun
yeterli olmaması halinde ise izleyen yıllar kontenjanlarından mahsuben gerçekleştirilir.

Geçici işçiler
MADDE 8 − (1) Kamu teşebbüsleri, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun çerçevesin-

de, yıl içerisinde 179 prim gün süresini aşmamak üzere ve sadece mevsimlik işlerde ve/veya
kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilir. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde
işçinin mevsimlik ve/veya kampanya işçisi olduğu belirtilir.

(2) 2014 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam adam/ay süresi, bir önceki yılı
aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak, ilgisine göre Müsteşar-
lığın veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Devlet Personel
Başkanlığına vize ettirilir.

(3) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği, Devlet Personel Başkanlığınca,
ilgili kamu teşebbüsüne, Sayıştay Başkanlığına, Müsteşarlığa ve ilgisine göre Özelleştirme
İdaresi Başkanlığına gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ilgili personele ödeme yapıla-
maz.

Fazla çalışma
MADDE 9 − (1) Kamu teşebbüsleri, 2014 yılında, 2012/3840 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılına ait
Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin Kararın 9 uncu maddesinin birinci
ve üçüncü fıkraları kapsamında 2013 yılı için belirlenen fazla çalışma tavanını (saat/yıl) aş-
mayacak şekilde fazla çalışma yaptırabilirler.

(2) Fazla çalışma tavanının yeterli olmaması halinde, birinci fıkraya göre belirlenen ta-
vanı %10’una kadar artırmaya kamu teşebbüsü yönetim kurulu yetkilidir.

(3) Ürün alım kampanya faaliyetleri rekolteye bağlı olarak değişiklik gösteren, yeni
mal veya hizmet üretim birimleri faaliyete geçen veya tesis veya birimleri başka bir kamu iş-
letmesine devredilen, özelleştirilen veya başka bir kamu işletmesinin tesis veya birimlerini
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devralan, mal veya hizmet üretiminde artış görülen, rehabilitasyon ve bakım onarım faaliyetleri
yürüten kamu teşebbüsleri ile üretiminin yarısından fazlasını ihraç eden kamu teşebbüslerinde
fazla çalışma tavanı ilgisine göre Müsteşarlık veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından
yeniden belirlenebilir.

Pozisyon iptali
MADDE 10 − (1) Maaş ve ücret ödemeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca karşı-

lanan kuruluşlarda, 2013 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan işçilerin po-
zisyonlarının tamamı 30/6/2014 tarihine kadar yönetim kurulu kararı ile iptal edilecek  ve Özel-
leştirme İdaresi Başkanlığına bilgi verilecektir.

Diğer istihdam şekilleri
MADDE 11 − (1) Kamu teşebbüsleri, bu Kararda bahsi geçmeyen her türlü personel

alımından önce ilgisine göre Müsteşarlıktan veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığından izin al-
mak zorundadır.

İhale yoluyla hizmet alımı
MADDE 12 − (1) Kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler, 2014 yılında

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu,
teşebbüs ana statüsü ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla temin edile-
bilir. Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren, kamu teşebbüsleri, kamu ihale mevzuatı gereklerini
yerine getirmek şartıyla, 2014 yılı için hizmet alımı ihalesi sürecini başlatabilirler.

(2) Kamu teşebbüsleri, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması ama-
cıyla, Program kapsamında işletme bütçelerini 2014-2016 dönemini kapsayacak şekilde yapa-
rak çok yıllı hizmet alımlarına çıkabilirler. Özel niteliği nedeniyle üç yıldan fazla süreli söz-
leşme yapılmasına ihtiyaç duyulan hizmet alımlarının yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar,
Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının görüşünün alınmasını müteakip ilgili Bakan tarafından
verilir.

(3) Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2014 yılında ihale yoluyla
alınacak hizmetlerin tutarı, bu Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bildirilecek
olan tutarı aşamaz. 2013 yılında yüklenici firma aracılığıyla sağlanan hizmetlerin 2014 yılında
teşebbüs personeli eliyle yapılması veya bu hizmetlere ihtiyaç kalmaması durumunda, anılan
hizmet alımları için ayrılan hizmet alımı tutarı, 2014 yılı tavanından düşürülür. 2015 yılı ve
sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, bu fıkra kapsamında bildirilen tavanın her yıl için
%5’er artırılması yoluyla hesaplanır.

(4) Teşebbüs ve çalışanlarının kurmuş olduğu vakıf, sandık ve diğer organizasyonlar
ile bunların kurmuş olduğu veya iştirak ettiği şirketler, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet
alımı ihalelerine iştirak edemez ve bunlardan herhangi bir şekilde hizmet alımı yapılamaz.

(5) Kamu teşebbüsleri ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin olarak, Müs-
teşarlığa, Kalkınma Bakanlığına, Devlet Personel Başkanlığına, Sayıştay Başkanlığına ve il-
gisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Mart ayı sonuna kadar sunulmak üzere rapor ha-
zırlar. Söz konusu raporda, her bir ihale bazında hizmet alımlarının niteliği, önem derecesi,
hizmetin dışarıdan alım yoluyla yaptırılmasının gerekçesi, ihale kapsamında kaç kişi çalıştı-
rıldığı, maliyeti, ileriki yıllarda devam edip etmeyeceği, süresi ve sözleşmelerin yenilenmesi
sırasında sağlanabilecek tasarruf konularında detaylı bilgiler bulunur.

(6) Bu Karar kapsamında dışarıdan alınacak hizmetlere ilişkin ihalelerin ilgili mevzuata
uygun bir şekilde yapılmasından ve ihalenin kamu teşebbüsüne en az mali yük getirecek şekilde
sonuçlanmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasından kamu teşebbüsü yönetim kurulu sorum-
ludur.
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İlave hizmet alımları
MADDE 13 − (1) Yeni üretim tesisi, işletme birimi kurulması veya devir alınması, yeni

hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi, kamu teşebbüslerinin mal veya hizmet üretiminde artış
görülmesi veya faaliyet alanının genişlemesi durumunda ilave hizmet alımı talepleri ile diğer
nedenlerle kamu teşebbüsünce ortaya konulan hizmet alımı ihtiyacına ilişkin talepler ayrıca
değerlendirilir. Bu hususta karar almaya, söz konusu taleplere ilişkin bedellerin 12 nci madde
kapsamında belirlenen hizmet alımı tavanında;

a) %25’e kadar bir artışı gerektirmesi halinde, kamu teşebbüsü yönetim kurulu,
b) %60’a kadar bir artışı gerektirmesi halinde, Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının

görüşünün alınmasını müteakip ilgili Bakan,
c) %60’ın üzerinde bir artışı gerektirmesi halinde ise Yüksek Planlama Kurulu,
yetkilidir.
(2) Olağanüstü koşullardan (yangın, deprem, sel, heyelan gibi) kaynaklanan geçici sü-

reli hizmet alımlarına yönelik harcamalar bu Karar kapsamındaki sınırlamalara tabi değildir.
(3) İhracat yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin yapacakları ihracat kapsamında dışarı-

dan alacakları iç ve dış navlun hizmetlerine ilişkin bedeller ile enerji alanında faaliyette bulunan
kamu iktisadi teşebbüslerince sistem arz güvenliğinin sağlanması açısından hayati önem taşıyan
acil durumlarda, ilgili bakanlığın değerlendirme ve talimatları çerçevesinde yapılması zorun-
luluk arz eden hizmet alımlarına ilişkin bedeller hizmet alımı tavanı sınırlamalarının dışındadır.
Bu kapsamda yapılan hizmet alım tutarları ve hizmet alımlarının mahiyeti Müsteşarlığa bildi-
rilir.

Kamu teşebbüsü ile yüklenici firma ilişkisi
MADDE 14 − (1) İhale yoluyla yapılacak hizmet alımlarında, yüklenici firmanın is-

tihdam ettiği işçinin muhatabı kamu teşebbüsü değil yüklenici firma olacaktır. Mevcut sözleş-
meler bu çerçevede yenilenecektir. Yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kamu
teşebbüsü ile olan ilişkilerinde, iş hukukuna göre devamlılık arz edebilecek her türlü sözleşme
hükümleri bu yenilemeler kapsamında iptal edilecektir. 2014 yılında mevcut yüklenici firma
ile olan sözleşme yenilenmediği takdirde, yeni firmayla yapılacak sözleşmelerde yüklenici fir-
manın istihdam ettiği işçilerin kamu teşebbüsü ile olan ilişkilerinde iş hukukuna göre devamlılık
arz eden hüküm ve uygulamalara yer verilmeyecektir.

(2) Kamu teşebbüsleri, hizmet alımı yaptıkları yüklenici firmalarda çalışan personelin
ücretleri ile sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin düzenli yatırılıp yatırılmadığını
takip etmekle yükümlüdür. Hizmet alımı ihale şartname ve sözleşmelerine, yüklenici firmanın
çalıştırdığı personelin ücretleri ile sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerini tam, zama-
nında ve düzenli olarak yatırmaması  veya uygulamada işçilere bordrolarında yer alan net üc-
retlerinden daha az ücret ödendiğinin tespit edilmesi durumlarında sözleşmenin feshedileceğine
yönelik hüküm konulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

İşletme bütçesi
MADDE 15 − (1) Müsteşarlık,  31/12/2013 tarihine kadar Programı kamu teşebbüsle-

rine gönderir. Kamu teşebbüsleri, 2014 yılına dair işletme bütçelerini Program  hedeflerini esas
alarak hazırlar ve 31/1/2014 tarihine kadar Müsteşarlığa, Kalkınma Bakanlığına ve ilgisine
göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir.
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(2) İşletme bütçelerinde yıl içinde değişiklik gerektiğinde, kamu teşebbüsleri bu talep-
lerini detaylı gerekçeleri ve mali büyüklüklerini içerecek şekilde Müsteşarlığa iletir. Yıl içindeki
gelişmeler doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığının olumlu görüşünü ve ihtiyaç duyulması ha-
linde ilgili kurumların görüşünü alarak işletme bütçelerinde, Programda ve performans hedef-
lerinde değişiklik yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Müsteşarlık yetkilidir.

(3) Yıl içinde yatırım ödeneği tavanının değişmesi halinde kamu teşebbüslerince Müs-
teşarlığa ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına beş iş günü içerisinde bilgi verilir.

Satış fiyatlarının ve tarifelerinin belirlenmesi
MADDE 16 − (1) Kamu teşebbüsleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbesttir. Satış fiyatları ve tari-
feler; uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, Programdaki mali hedefler,
teşebbüsün finansman ihtiyacı ve geçmiş yıllar vergi yükümlülükleri dikkate alınarak, kamu
teşebbüsünü zarara uğratmayacak şekilde belirlenecektir.

(2) Fiyat ve tarife düzenlemelerinde, ilgili düzenleyici ve denetleyici üst kurulun uy-
gulamaları ile gerekli koordinasyon sağlanır. Kamu teşebbüsleri, düzenleyici ve denetleyici
üst kurullara yapacakları tarife ayarlama başvurularının bir örneğini bilgi için Müsteşarlığa,
Kalkınma Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına eş zamanlı olarak
gönderirler.

Borç ve alacaklar
MADDE 17 − (1) Kamu teşebbüsleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm

borçlarını zamanında ödemek ve alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis
ettirmek zorundadır.

(2) Kamu teşebbüsleri, yurt dışı bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinden olan temettü ala-
caklarının tamamını 2014 yılı içinde tahsil eder.

Kamu iktisadi teşebbüsleri arası faiz uygulaması
MADDE 18 − (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayı-

sıyla oluşan veya oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, kendi aralarında yapılacak
bir protokol ile belirler ve hesaplarını uzlaşılan faiz oranları üzerinden tutarlar. Yapılan proto-
kolün bir örneği, en geç protokol tarihini takip eden 15 iş günü içinde Müsteşarlığa gönderilir.

(2) Taraflar arasında uygulanacak faiz konusunda uzlaşmaya varılamadığı takdirde,
Müsteşarlık genel faiz oranlarını dikkate alarak, uygulanacak faiz oranını belirlemeye yetkili-
dir.

Genel aydınlatma bedellerinin tespitine ilişkin denetimlere ait giderler
MADDE 19 − (1) İlgili mevzuat ile kendisine genel aydınlatma bedellerinin tespitine

yönelik denetim ve kontrol görevi verilen kamu teşebbüslerinin bu kapsamda yapacakları de-
netim ve kontrollere ilişkin harcırah, konaklama, iaşe, ulaşım, teçhizat temini ve benzeri diğer
giderlerinin karşılanması amacıyla kamu teşebbüsünün bütçesinde gerekli tahsisat yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzleme ve Şeffaflık

İzleme
MADDE 20 − (1) Mali şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasını teminen, Müste-

şarlık, izleme kapsamına alınacak kamu işletmelerini belirlemeye yetkilidir.
(2) Kamu işletmeleri, yatırım ve finansman programındaki hedeflerin gerçekleşmesinin

izlenmesi amacıyla istenilen bilgi ve belgeleri ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenecek mali ve
mali olmayan tabloları talep edilen şekilde ve belirlenen sürede Müsteşarlığa ve Kalkınma Ba-
kanlığına göndermek zorundadır.
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Kapasite geliştirme
MADDE 21 − (1) Kamu işletmeleri, mali ve mali olmayan konsolide verilerini sağlıklı

ve sürekli bir şekilde üretecek bilgi işlem alt yapısını kuracak veya kurmuş oldukları bilgi işlem
alt yapısını geliştireceklerdir.

(2) Bu Kararın 20 nci maddesi uyarınca izlemeye alınan kamu işletmelerinin bu kap-
samda yaptıkları veya yapacakları harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır.

(3) Kamu işletmeleri, izleme kapsamında yeterli miktarda ekipman bulundurur ve ele-
man tahsis ederler.

Hedef tespiti ve takibi
MADDE 22 − (1) Müsteşarlık, Kalkınma Bakanlığının görüşünü alarak, Program kap-

samında ve kamu teşebbüsü bazında üçer aylık mali veya mali olmayan hedefler belirler ve il-
gili kamu teşebbüsüne gönderir.

(2) Kamu teşebbüsleri; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibarıyla, birinci
fıkra kapsamında kendileri için belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşılamadıysa
buna ilişkin gerekçeleri ve alınacak tedbirleri, takip eden ayın sonuna kadar Müsteşarlığa ve
Kalkınma Bakanlığına iletir.

(3) Müsteşarlık, kamu teşebbüslerinin 2014 yılı faaliyetlerini takip etmek, belirlenen
hedefler kapsamında değerlendirme yapmak ve teşebbüs faaliyetlerinin bu Karar hükümlerine
uygunluğunu takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla denetim yapmaya ve rapor
hazırlamaya yetkilidir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında yapılacak denetimler esnasında, kamu teşebbüsleri, iste-
nilen bilgi ve belgeleri temin etmek ve denetimi yapan yetkili personele vermek zorundadır.
İletilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve tutarlılığından, kamu teşebbüsünün ilgili birim
yöneticisi, ilgili personel ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(5) Müsteşarlık, üçüncü fıkra kapsamında denetim yapılacak kamu teşebbüslerini ve
buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Stratejik planlar
MADDE 23 − (1) Stratejik planları Kalkınma Bakanlığınca uygun görülen kamu ikti-

sadi teşebbüsleri, söz konusu planlarda yer alan vizyon, stratejik amaç, hedef ve performans
göstergelerine bu planlar kapsamında öngörülen maliyet ve ödenekler çerçevesinde ulaşmak
için gerekli tedbirleri alırlar. Stratejik Planları Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmamış
veya mevcut stratejik plan dönemleri 2014 yılı içinde sona erecek olan kamu iktisadi teşeb-
büsleri, Kalkınma Bakanlığınca Müsteşarlığın görüşleri dikkate alınarak belirlenen stratejik
planlara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde,  stratejik planlarını hazırlarlar.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri, yıllık yatırım ve finansman programlarını stratejik plan-
larında yer alan amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlamak zorundadır.

(3) Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin
Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair
Usul ve Esaslar çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüslerinin stratejik planları izlenip değerlen-
dirilecek ve performansları ölçülecektir.

(4) Stratejik planları onaylanarak uygulamaya girmiş olan kamu iktisadi teşebbüsleri,
performans programları ile performans değerlendirme raporlarını usul ve esaslara uygun olarak
belirlenen süreler içerisinde Kalkınma Bakanlığı ve Müsteşarlığa gönderirler.
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İç kontrol sisteminin oluşturulması
MADDE 24 − (1) İç kontrol; kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına, belirlenmiş po-

litikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yü-
rütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağla-
mak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler
ile iç denetimi kapsayan kontroller bütünüdür.

(2) İç denetim, kamu iktisadi teşebbüslerinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek
için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini
değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız danışmanlık ve tarafsız gü-
vence sağlama faaliyetidir. Bu faaliyetler, kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim ve kontrol
yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değer-
lendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve uluslararası
iç denetim standartlarına uygun olarak iç denetim birimi tarafından gerçekleştirilir.

(3) Kamu iktisadi teşebbüsleri;
a) Çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik

ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, performans kalitesi
hakkında yönetime bilgi sağlamak,

b) Risk yönetimi sistem ve süreçlerinin kurulmasında, geliştirilmesinde ve iyileştiril-
mesinde yönetime danışmanlık yapmak,

c) Risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi sürecinde tavsiyelerde bulunmak, risklerin ve
kontrol eksikliklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda rehberlik
yapmak,

ç) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmün-
de Kararnamenin 1 inci maddesinde belirtilen amaçlar ile bu Karar uyarınca belirlenecek he-
defleri gerçekleştirmek ve tarafsız güvence sağlamak,

amacıyla kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak, 2014 yılı sonuna kadar doğrudan
genel müdüre bağlı iç denetim birimi kurar ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam eder.

(4) İç denetçiler, aşağıda belirtilen  görevleri yerine getirir:
a) Tarafsız risk analizlerine dayanarak kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim ve kontrol

yapılarını değerlendirmek.
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından inceleme yapmak

ve önerilerde bulunmak.
c) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda öne-

rilerde bulunmak.
ç) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
d) Yılda en az bir kez ilgili kamu iktisadi teşebbüsünün bağımsız denetime hazırlık ça-

lışmalarına ilişkin rapor hazırlamak.
e) Yılda en az bir kez ilgili kamu iktisadi teşebbüsüne ilişkin kontrol öz değerlendirme

yapmak ve bu kapsamda rapor hazırlamak.
f) İlgili kamu iktisadi teşebbüsü genel müdürü tarafından verilen iç kontrol sistemlerinin

değerlendirilmesine ve izlenmesine ilişkin diğer iş ve işlemleri yapmak.
(5) İç denetçiler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b)

bendi kapsamında istihdam edilir.
(6) Kamu iktisadi teşebbüslerince belirlenecek “İç Denetçi (KİT)” unvanlı kadro ihti-

yacı, 4/5/2013 tarihli ve 28637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri
ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon İptal ve İhdas İşlemlerine İlişkin Tebliğ (2013/3)
gereğince Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kadro iptal ve ihdas talepleri, söz konusu
Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılır.
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(7) İç denetim birimi başkanı, en az beş hizmet yılını doldurmuş, tercihen Kamu İç De-
netçi Sertifikası ve/veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System
Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Government Auditing
Professional) sertifikalarından birine sahip iç denetçiler arasından kıdem, bilgi ve tecrübe dü-
zeyi dikkate alınarak ilgili kamu iktisadi teşebbüsünün genel müdürünün teklifi üzerine yönetim
kurulu tarafından atanır. İç denetçi olarak atanacaklarda ise iki yılı ilgili kamu iktisadi teşeb-
büsünde geçirilmiş olmak üzere en az beş hizmet yılını doldurmuş olma şartı aranır.  Kamu ik-
tisadi teşebbüsleri, bu kapsamda, hizmet gereklerini dikkate alarak görevde yükselme ve unvan
değişikliği yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeleri yapar.

(8) Kamu iktisadi teşebbüslerinde iç denetim, uluslararası iç denetim standartlarına göre
yapılır. Atanan iç denetçiler, iç denetim alanında asgari sekiz haftalık mesleki eğitime tabi tu-
tulur.

(9) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu maddede belirlenen hususları yerine getirmek üzere,
organizasyonlarını ve gerekmesi halinde mevcut kadrolarını yeniden yapılandırır ve birimle-
rinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen iç mevzuatı yeniden düzenler.

(10) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 2014 yılı Haziran ayı sonuna kadar bu maddede belir-
tilen şekilde bir iç kontrol sisteminin iki yıl içinde kurulmasını taahhüt eden ayrıntılı bir eylem
planı hazırlar. Söz konusu eylem planı, yönetim kurulunun onayı ile ilgili kamu iktisadi teşeb-
büsü tarafından 2014 yılı Temmuz ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderilir. Ayrıca, kamu ik-
tisadi teşebbüsleri bu madde çerçevesinde verilen görevlerin gerçekleşmelerine ilişkin hazır-
layacakları raporları yönetim kurulunun da onaylamasını müteakip 2014 yılı Aralık ayı sonuna
kadar Müsteşarlığa gönderir.

(11) Bu madde çerçevesinde yapılacak atamalar, Müsteşarlığın uygun görüşünün alın-
ması şartıyla, bu Kararın 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

Kurumsal verilerin yayımlanması
MADDE 25 − (1) Kamu teşebbüsleri, yönetim bilişim sistemlerinin geliştirilmesi  ama-

cıyla gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin alt yapısını, kurumsal
kaynak planlamasının gerektirdiği yazılım ve sistemlerini, intranet ve internet portallerini ge-
liştirir. Yayınlanan bilgilerin devamlı güncellenmesi sağlanır.

(2)  İnternet sitelerindeki bilgiler, kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen esaslar çer-
çevesinde, asgari içeriği 27/1/2007 tarihli ve 26416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu
Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu ile ilgili 2007/4 sayılı Başbakanlık Genelgesine uyumlu
olacak biçimde ve en güncel haliyle yer alır.

(3) Kamu işletmeleri, kurumsal yönetim ilkeleri ile  28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlen-
mesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırladıkları 2013 yılına ait faaliyet ra-
porlarını, 31/5/2014 tarihine kadar internet sitelerinde yayımlar ve basılı bir örneğini ilgili ku-
rum ve kuruluşlara gönderir.

(4) Müsteşarlık, izleme kapsamına aldığı kamu işletmelerinin toplu verilerini ve ana-
lizlerini içeren 2013 yılına ait Kamu İşletmeleri Raporunu, 30/9/2014 tarihine kadar internet
sayfasında yayımlar.

AR-GE ve inovasyon faaliyetleri
MADDE 26 − (1) Kamu teşebbüsleri, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi

ve artırılmasına yönelik gerekli her tür işlemi yapmakla yükümlüdür. Bu çerçevede, üniversi-
telerle veya diğer ilgili sivil veya kamu kurum veya kuruluşları ile işbirliği yapabilirler.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak çalışmalar, 22 nci maddenin ikinci fıkrası uya-
rınca Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına yapılacak dönemsel bilgilendirmeler kapsamında
rapor edilecektir.

(3) AR-GE çalışmaları kapsamında yapılacak harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır.
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Yazışma süreleri, kanalları ve yöntemi
MADDE 27 − (1) Bu Karar kapsamında yapılacak her türlü yazışmaya ilişkin cevap-

landırma süreleri hususunda, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yö-
netmelikte belirtilen süreler dikkate alınır.

(2) Bu Karar kapsamında Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına iletilecek talepler
ilgili Bakanlıklar üzerinden değil, doğrudan kuruluşlar tarafından yapılır.

(3) Kamu işletmelerinin ilgili kuruluşlarla yapacakları yazışmalarda, işletmeyi temsile
yetkili oldukları hususu yönetim kurulunca tescil edilmek üzere, ticaret sicil memurluğuna bil-
dirilen, kurumda en üst seviyede yetkiyi haiz iki yöneticinin imzasının bulunması zorunludur.

Yurt dışı bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar
MADDE 28 − (1) Kamu teşebbüsleri, yurt dışında kurulmuş ve yerleşik olduğu ülkenin

mevzuatına tabi faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine ve yurt dışında yapmış ol-
dukları yatırımlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi, talep edilmesi durumunda, Müsteşarlığa
ve Kalkınma Bakanlığına bildirir.

(2) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasına
göre kurulan veya kurulacak olan bağlı ortaklık ve iştiraklerin sermaye değişimlerine ilişkin
olarak yapılacak her türlü işlemde, Müsteşarlığın ve Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü ara-
nır.

Sorumluluk
MADDE 29 − (1) Kamu teşebbüslerinin ilgili mevzuat ve bu Kararda belirtilen ilkeler

çerçevesinde faaliyet göstermesinden, kamu teşebbüsleri tarafından iletilen taleplerin mevzuata
ve teşebbüsün ana statüsüne uygunluğundan ve Müsteşarlık, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,
Devlet Personel Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından kamu teşebbüslerine verilen
izinler ile Müsteşarlık bütçesinin “05 - Cari Transferler” ve “08 - Borç Verme” tertiplerinden
yapılan ödemelere konu işlemlerin ilgili mevzuata ve amacına uygun olarak gerçekleştirilme-
sinden yönetim kurulu sorumludur.

Bağımsız denetim ve finansal raporlama
MADDE 30 − (1) 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uya-
rınca 1/1/2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak kamu iktisadi teşebbüsleri,
bu konuda gerekli tedbirleri alır ve Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal rapor-
lama yapma hususunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturur.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri, birinci fıkra kapsamında bağımsız denetim kuruluşunu
2014 yılı içinde seçebilir.

(3) Bağımsız denetim kuruluşunu seçmeye, kuruluşla bağımsız denetim sözleşmesi im-
zalamaya, konuyla ilgili diğer hususların yerine getirilmesine yönetim kurulları yetkilidir.

Usul ve esaslar tebliği
MADDE 31 − (1) Bu Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek

usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyeti Müsteşarlıkça Resmî Gazete’de ya-
yımlanacak tebliğ ile duyurulur.

Yürürlük
MADDE 32 − (1) Bu Kararın; 4 üncü, 12 nci ve 15 inci maddeleri yayımı tarihinde,

diğer maddeleri  1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 − (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            5 Kasım 2013

       69471265-305-9465

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Kasım 2013 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasvip-

lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  5 Kasım 2013

     68244839-140.03-303-640

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 5/11/2013 tarihli ve 69471265-305-9465 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Kasım 2013 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti’ne

gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2013/5550

Ekli “Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının

7/10/2013 tarihli ve 2874102 sayılı yazısı üzerine, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek

Talebe Hakkında Kanun ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/11/2013 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          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                                    F. ŞAHİN                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı V.                    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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TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 − 29/1/1993 tarihli ve 93/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci mad-

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 − Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı

ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi-

burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla

yurtdışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve li-

sansüstü öğrenim gören Türk öğrencilerin yurtdışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzen-

lemektir.”

MADDE 2 − Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 − Bu Yönetmelik; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu

kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmi-burslu statüde

lisans ve lisansüstü öğrenim görmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla yurtdışına gön-

derilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim

gören Türk öğrencileri kapsar.”

MADDE 3 − Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 − Bu Yönetmelik, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere

Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakan-

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine da-

yanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 − Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 − Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Ataşelik: Eğitim ataşeliğini,

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Büyükelçilik ve konsolosluk: Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği ve Türkiye Cumhu-

riyeti konsolosluklarını,

Esas öğrenim: İhtiyaç duyulan hallerde görülen dil, hazırlık veya telafi öğreniminden

sonra başlayan öğrenimi,

Hazırlık öğrenimi: Öğrencinin yurtdışında yapacağı esas öğrenime temel oluşturacak

ve esas öğrenim göreceği yükseköğretim kurumu tarafından gerekli görülen eğitimi,

İlgili kurum veya kuruluş: Resmi-burslu öğrencinin adına öğrenim gördüğü kurum veya

kuruluşu,

Kısmi burslu öğrenci: Resmi-burslu statüde öğrenim yapmakta iken öğrenim gördüğü

yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla karşılıksız burs veya asistanlık ücreti

alan, ancak aldıkları burs veya ücret; barınma, beslenme, sağlık gibi yaşam giderleri ile okul

ücreti, seminer, konferans, toplantı, teziyle ilgili alan çalışması, kitap, defter, kırtasiye gibi öğ-

renim giderlerini tam olarak karşılamaması nedeniyle devlet tarafından kısmi olarak burs ve-

rilen öğrenciyi,
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Lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yük-

seköğretimi,

Lisansüstü öğrenim: Lisans öğrenimine dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık

ve sanatta yeterlilik eğitimini,

Müşavirlik: Eğitim müşavirliğini,

Ön lisans öğrenimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan yük-

seköğretimi,

Özel öğrenci: Yurtdışında öğrenimleri süresince her türlü masrafları, kendi imkanları,

öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan

öğrenciyi,

Resmi-burslu öğrenci: Yurtdışına zorunlu hizmet karşılığında lisans ve lisansüstü dü-

zeyde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgili kurum ya da kuruluşlarca karşı-

lanan öğrenciyi,

Resmi-burssuz öğrenci: Resmi-burslu statüde öğrenim yapmakta iken çeşitli nedenlerle

bursu kesilen öğrenciyi,

Sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu: Resmi-burslu statüde lisansüstü öğrenim

görmek üzere yurtdışına gönderilecek öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça oluştu-

rulan komisyonu,

Tebliğ: Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan ve öğrencilere yapılacak

ödemelere ilişkin esaslar hakkındaki tebliği,

Telafi öğrenimi: Öğrencinin esas öğrenime başlamadan önce, eğitim sistemi farklılı-

ğından doğan eksikliklerinin giderilmesi amacıyla, esas öğrenim göreceği yükseköğretim ku-

rumu tarafından alınması gerekli görülen eğitimi,

Yurtdışı temsilciliği: Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşavirliğini, eğitim ataşeliğini, bun-

ların bulunmadığı yerlerde Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya konsolosluğunu,

Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı lisans ve ön lisans öğrenimi ile lisans öğrenimine

dayalı yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik eğitimi ile en az dört yarıyılı

kapsayan her kademedeki eğitim ve öğretimin tümünü,

ifade eder.”

MADDE 5 − Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Özel öğrencilik statüsünün tanınmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça

belirlenir. Özel öğrencilerle ilgili tüm iş ve işlemler yurtdışı temsilciliklerince yürütülür.”

MADDE 6 − Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Belge Düzenleme ve Öğrencilik Tanıma

MADDE 12 − Resmi-burslu öğrencilik statüsü, belgelerin Bakanlıkça onaylandığı ta-

rihte başlar. Resmi-burslu öğrenciliği tanınanlara öğrenci tanıma belgesi düzenlenir.

Devlet memurluğundan istifa ettiğini belgelendirmeyenlerin öğrencilikleri tanınmaz ve

öğrenci tanıma belgesi düzenlenmez.

Öğrenci tanıma belgesi düzenlenmesiyle ilgili iş ve işlemler resmi-burslu öğrenciler

için Bakanlıkça, özel öğrenciler için yurtdışı temsilciliklerince yürütülür.”
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MADDE 7 − Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 − Özel öğrenciliği tanınanlara yurtdışı temsilciliklerde birer öğrenci dos-

yası açılır. Öğrencilerin pasaport, askerlik ve benzeri tüm işlemleri bu dosya üzerinden yürü-

tülür.

Öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında kayıt belgelerini, eğitim-öğretim yılı sonunda

başarı durum belgelerini ilgili yurtdışı temsilciliğine vermek zorundadır.”

MADDE 8 − Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 − Öğrencilere yurtiçi ve yurtdışında, esas öğrenim öncesi dil öğrenimi

için bir yıl süre verilir. Öğrenim yapmak istedikleri ülkenin dili ve edebiyatı ile ilgili bir bö-

lümden mezun olan fakülte veya yüksekokul mezunları, mezun olduğu alan ile ilgili dil eğitimi

almadan lisansüstü seviyede öğrenime başlamak zorundadır. Ancak seviye tespit sınavına tabi

tutulacağını belgelendirenlere bu sınava girme hakkı tanınır.”

MADDE 9 − Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 − Öğrencilerden, esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için öğrenim gö-

recekleri yükseköğretim kurumlarınca hazırlık veya telafi öğrenimi yapmaları gerekli görülen-

lere, bulundukları ülkenin eğitim sistemi dikkate alınarak en fazla bir yıl süre verilebilir.”

MADDE 10 − Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 − Öğrencilerin ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenimlerini programla-

rında gösterilen sürelerde, yüksek lisans düzeyindeki öğrenimlerini iki, doktora düzeyindeki

öğrenimlerini de dört yılda tamamlamaları esastır.

Ortaöğretim ve yükseköğretim sistemlerindeki yapı ve işleyiş farklılıkları nedeniyle

belirtilen sürelere uygunluk göstermeyen ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler için

birinci fıkrada öngörülen süreler, bu durumdaki öğrencilerin öğrenim süre ve planları ile ilgili

ülkedeki yurtdışı temsilciliklerden alınacak ayrıntılı bilgiler doğrultusunda Bakanlıkça farklı

olarak belirlenebilir. Ancak bu süre, ilgili mevzuatta askerlik ertelemeleri için belirlenen yaş

sınırını aşamaz.”

MADDE 11 − Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 − Esas öğrenimine başlayan resmi-burslu öğrencinin aldığı ders ve krediler

hakkında bilgiler ihtiva eden öğrenim planı üç ay içinde yurtdışı temsilciliğine gönderilir.

Yurtdışı temsilciliğince uygun görülen öğrenim planı onaylanmak üzere Bakanlığa su-

nulur. Adına öğrenim görülen kurum veya kuruluşun uygun görüşüne bağlı olarak Bakanlıkça

onaylanan öğrenim planı tekrar yurtdışı temsilciliğine gönderilir.”

MADDE 12 − Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 − Resmi-burslu öğrenciler, iki aya kadar olan dönem tatillerinde, öğrenim

yerinden ayrılmak istedikleri takdirde Bakanlığa bildirilmek üzere yurtdışı temsilciliklerine

yazılı olarak bilgi vermek zorundadır.

İki ayı geçen her türlü izin, süresi ve amacı ne olursa olsun, yurtdışı temsilciliğinin tek-

lifi üzerine Bakanlıkça verilir.”
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MADDE 13 − Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Alan, Okul ve Ülke Değişikliği

MADDE 20 − Resmi-burslu öğrencilerin öğrenim planları, öğrenim gördükleri ülkeler,

öğrenim kurumları ve öğrenim alanlarının değiştirilmesi konularında Bakanlığın ve ilgili ku-

rumların izni alınır. Bu değişikliklerde dönem kaybı olmaması esastır. Ancak, değişikliğin zo-

runlu görüldüğü hallerde, en fazla iki dönemlik kayba izin verilebilir.”

MADDE 14 − Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Başvuru ve Seçim Esasları

MADDE 21 − Resmi-burslu statüde lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin seçimi

amacıyla Bakanlıkça oluşturulan sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu tarafından sözlü

seçme sınavı yapılır. Başvuru yapacak adaylarda; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi

Giriş Sınavı (ALES) puanının en az 70, akademik genel not ortalamasının 4 üzerinden en az

2.50, 100 üzerinden ise en az 65 olması şartı aranır. ALES puanına göre en yüksek puandan

başlanarak ilan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıra-

daki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınava çağrılan adaylar;

a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan),

c) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan),

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan),

e) Akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan),

yönlerinden sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Her

adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir.

Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sınav kurulu sözlü

sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

ALES puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı ile mezuniyet notunun %20'si dikkate

alınarak yerleştirme puanı hesaplanır. 70 ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen kontenjan

kadarı, en yüksek puandan başlanarak tercihleri doğrultusunda resmi-burslu öğrenci konten-

janlarına yerleştirilir. Puan eşitliği halinde yabancı dil puanı daha yüksek olan adaya öncelik

verilir.

Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylardan, her bir kontenjan için en fazla bir asıl

bir yedek aday belirlenebilir.

Sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu, Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve

Bakanlıkça uygun görülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve

iki asıl üyeden oluşur. Bakanlık, asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçer. Asıl üyelerin bulun-

madığı durumlarda yedek üyeler komisyonda görev yapar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun

görülen yerlerde birden fazla komisyon kurabilir.

Sözlü sınav ve değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınavları yapmak ve adayların yerleştirme puanlarını belirlemek,
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b) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.
Sözlü sınav ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış

olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının ve ev-
latlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Resmi-burslu statüde yurtdışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerle ilgili başvuru
ve seçim esaslarına ilişkin bilgiler, öğrenim görülecek alanlar, kontenjanlar, sürece ilişkin diğer
hususlar her yıl Bakanlıkça yayımlanan kılavuzla belirlenerek ilan edilir.

Resmi-burslu statüde yurtdışında lisans seviyesinde öğrenim görecek öğrencilerin baş-
vuru ve seçimine ilişkin usul ve esaslar ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça belirlenerek ya-
yımlanacak kılavuzda ilan edilir.”

MADDE 15 − Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 − Resmi-burslu öğrencilerden; yurtiçinde dil öğrenimi görenlere öğre-

nimleri süresince, izinli olarak ya da tez çalışması yapmak üzere aynı yıl içinde aralıklı olarak
toplam iki aydan fazla yurtiçinde kalanlara ise yurtiçinde kaldıkları üçüncü aydan itibaren yurt-
dışındaki öğrenim kurumlarına dönene kadar yurtiçi aylığı ödenir. Ayrıca öğrenimlerini ta-
mamlayıp yurda dönen ve görev talep edenlere de görev talep tarihi ile atamalarının onaylandığı
tarih arasında, üç aydan fazla olmamak üzere yurtiçi aylığı ödenir.”

MADDE 16 − Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yer alan “üniversite” ibaresi
“yükseköğretim kurumu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 − Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 − Esas öğrenimlerini tamamlayarak bir üst seviyede yurtdışındaki öğre-

nimlerine devam etmek isteyen resmi-burslu öğrencilerden; altı aydan fazla süre uzatımı al-
mamış olanlara resmi-burslu statüde; altı aydan fazla süre uzatımı almış olanlara ise öğrenim
gördüğü yükseköğretim kurumundan veya bu kurum aracılığıyla tüm öğrenim ve yaşam gi-
derlerini karşılayacak miktarda karşılıksız burs, asistanlık ücreti gibi maddi kaynak sağlanmış
olmak kaydıyla resmi-burssuz statüde, yurtdışı temsilciliklerinin ve adına öğrenim yaptığı ku-
rum veya kuruluşun görüşü alınarak Bakanlıkça üst öğrenime devam etme izni verilebilir.”

MADDE 18 − Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – Yurtdışında öğrenimlerine başlayan resmi-burslu öğrenciler ile özel öğ-

rencilerin askerlikle ilgili iş ve işlemleri yurtdışı temsilciliklerince yürütülür.”
MADDE 19 − Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Öğrenim Sürelerinin Uzatılması
EK MADDE 1 − Resmi-burslu öğrencilerin öğrenim süreleri, sağlık, eğitim veya aile

durumuna bağlı geçerli bir özre dayalı olmak ve uzatılma talebi istenen öğrenim döneminin
başlamasından en az iki ay öncesinde başvurmak kaydıyla azami:

a) Dil öğreniminde altı aya kadar burslu,
b) Lisans öğreniminde bir yıla kadar burslu, bir yıla kadar burssuz,
c) Yüksek lisans öğreniminde altı aya kadar burslu, altı aya kadar burssuz,
d) Doktora öğreniminde bir yıla kadar burslu, bir yıla kadar burssuz
statüde yurtdışı temsilcilikleri tarafından Bakanlığa bilgi verilmek kaydıyla uzatılabilir.

Ancak, resmi-burslu ve özel öğrencilerin öğrenim sürelerinin uzatımında 21/6/1927 tarihli ve
1111 sayılı Askerlik Kanununda yer alan azami yaş sınırı aşılmaz.”
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MADDE 20 − Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez Çalışmaları

EK MADDE 2 − Yurtdışında öğrenim gören resmi-burslu öğrencilerden tez konusu

Türkiye ile ilgili olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye'den şahsen temini için yurda

gelmeleri zorunlu olanlara, çalışma tarihinden en az iki ay önce başvurmaları halinde ilgili

yurtdışı temsilciliklerince izin verilebilir ve bunların durumları Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 21– Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“Alan çalışmaları

EK MADDE 3 − Tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere seminer, konferans veya

bilimsel bir toplantıya katılmaları ya da sanat dallarında öğrenim yapan öğrencilerin eğitim,

konser, sergi, müze, opera ve benzeri bir sanatsal faaliyete gitmeleri öğrenim gördükleri eğitim

kurumunca zorunlu görülen öğrencilere en az bir ay önceden başvurmaları halinde ilgili yurtdışı

temsilciliklerince izin verilebilir ve durumları Bakanlığa bildirilir.

İstatistiki bilgiler

EK MADDE 4 − Özel öğrencilerle ilgili istatistiki bilgiler, Bakanlıkça hazırlanan forma

işlenerek her yıl Aralık ayı içinde ilgili yurtdışı temsilcilikleri tarafından Bakanlığa gönderilir.

Elektronik ortam

EK MADDE 5 − Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler elektronik ortamlarda da

yürütülebilir.”

MADDE 22 − Aynı Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 − Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 24 − Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AKADEMİK KIYAFET

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 − 23/6/1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya

Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Kıyafet Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Trakya Üniversitesi birimlerinde görevli öğretim üyelerinin cübbelerinde yer alacak

renkler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri için bordo,

b) Fen Fakültesi öğretim üyeleri için koyu turuncu,

c) Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri için mavi,

ç) Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri için eflatun,

d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri için parlak güneş sarısı,

e) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri için eflatun,
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f) Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri için gül kurusu pembe,

g) Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri için mavi,

ğ) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri için mor,

h) Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri için gök mavisi,

ı) Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri için bordo,

i) İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri için koyu yeşil,

j) Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri için bordo,

k) Balkan Araştırma Enstitüsü öğretim üyeleri için bayrak kırmızısı,

l) Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri için turkuaz mavi.”

MADDE 2 − Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 − Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ISIL İŞLEM UYGULANMIŞ ÇELİK SAC VİDALARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TS EN ISO 2702) (TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/27)

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

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli

ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak

hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 25/7/2000 tarihli ve 24120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mec-

buri Standard Tebliği (Tebliğ No:ÖSG-2000/90-91) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya ko-

nulan TS 432-10 EN ISO 2702 “Civatalar-Sac Civataları-Bölüm 10: Çelik-Isıl İşlem Uygu-

lanmış-Mekanik Özellikler” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 2702 “Isıl İşlem Uygu-

lanmış Çelik Sac Vidaları-Mekanik Özellikler” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu

olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 2702 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, anma çapı ST 2,2 ≤ d ≤ ST 9,5 olan, ISO 1478 standardına uygun sac vi-

daları ile, ısıl işlem uygulanmış çelik sac vidalarının karakteristiklerini ve bunlara karşılık gelen

deney metotlarını kapsar”.

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 2702 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satan-

ların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 2702 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il tem-

silciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet

sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

Esas No : 2013/514 

Karar No : 2013/199 

Üste Hakaret suçundan sanık Rebii ve Suat Oğ. 1984 D.lu, Hatay, Antakya, Orhan Mah. 

Nfs. Kyt.lı, Sami. Et hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 25.04.2013 gün ve 2013/514-

199 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık Sami Et hakkındaki Askeri Mahkememizin 08 09.2005 tarih ve 2005/537-385 Esas 

ve Karar sayılı sanığın neticeten İKİ AY ONBEŞ GÜN hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 

hükmünün sanık lehine uyarlanarak; 

“Sanık Terhisli P. Er Sami Et’in 17.01.2005 tarihinde üstü olan Bnb. Şahin Öncü'yü 

kastederek …….  …… binbaşı” demek suretiyle üste hakaret suçunu işlediği sabit görüldüğünden 

Eylemine uyan As. C. K.nun 85/1 inci madde 1 inci cümle uyarınca takdiren ÜÇ AY HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın suçunu tevil yollu ikrarı ve pişmanlık duyması lehine takdiri hafifletici sebep 

kabul edildiğinden T.C.K.'nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 

NETİCETEN İKİ AY ONBEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA. 

5271 sayılı C.M.K.’nun 231 nci maddesi uyarınca daha önce kasıtlı bir suç işlememiş olan 

ve; hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi halinde ileride suç işlemekten 

çekineceği hususunda mahkememizce kanaat hasıl olan sanık hakkında yukarıda kurulan 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/7 nci fıkrası nedeniyle sanık hakkında takdir edilen hapis 

cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA; 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/8 inci fıkrası uyarınca 5 YIL DENETİM SÜRESİ 

belirlenmesine, sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak denetim süresinin herhangi bir 

yükümlülük belirlemeden GEÇİRİLMESİNE, 

5271 sayılı C.M.K.'nun 231/10 uncu fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülere uygun davranıldığı 

takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar 

verileceğinin sanığa BİLDİRİLMESİNE, 

5271 Sayılı C.M.K.'nun 231/11 inci maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içerisinde 

kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa 

BİLDİRİLMESİNE" şeklinde değiştirilmesine kararı verilmiş olup, hükümlü tüm aramalara 

rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 sayılı Kanunun 28-29 

maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 8999 
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3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hâkimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

ESAS NO : 2013/510 

KARAR NO : 2013/299 

Zimmet suçundan sanık Abdulhamit ve Gülbarin oğlu, 1989 D.lu, Muş, Malazgirt, 

Karıncalı Ky. Nfs. Kyt.lı Kasım YANIK hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 

06.06.2013 gün ve 2013/510-299 Esas ve Karar sayılı kararıyla; 

Sanık Terhisli İkm. Er Kasım YANIK hakkındaki Askeri Mahkememizin 30.12.2010 

tarih ve 2010/466-1134 Esas ve Karar sayılı sanığın neticeten 3.000 TL. adli para cezası ile 

cezalandırılmasına ilişkin hükmün değiştirilmesine gerek olmadığına; 

"Sanık Terhisli İkm. Er Kasım YANIK'ın 01.08.2009-01.10.2009 tarihleri arasında görev 

yaptığı 1. Zh. Tug. Loj. Des. Sah. Hiz. Bl. K.lığı Dumlupınar Kışlası Kantini içecek reyonunda 

görevli iken 570,90 TL. tutarında mal edinmek suretiyle zimmet suçunu işlediği sabit 

görüldüğünden eylemine uyan As. C.K.nun 131/1 nci maddesi az vahim hal cümlesi uyarınca 

takdiren ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edildiğinden T.C.K.'nun 

62 nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın kişiliği, sair halleri ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre sanığa verilen hapis 

cezasının 5237 Sayılı TCK.nun 50/3 ve 52.md.uyarınca beher gün karşılığı 20 TL. hesabı ile 

paraya çevrilerek NETİCETEN ÜÇ BİN TÜRK LİRASI (3.000 TL.) ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın para cezasını bir defada ödemede güçlük çekeceği değerlendirilerek, sanığa 

verilen adli para cezasının 5237 Sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca sanıktan birer ay 

arayla 24 eşit taksit halinde ALINMASINA, sanığın taksitlerden birisini süresinde ödememesi 

halinde geriye kalan miktarın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse 

çevrileceği hususunda ihtarda bulunulmasına, 

Sanığın bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkememizce kanaat oluşmadığından, 

5271 Sayılı CMK'nun 231/6. maddesi uyarınca sanık hakkında kurulan HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA ve sanık hakkında verilen 

hapis cezasının ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA, 

Meydana gelen 570,90 TL. tutarındaki kantin zararının 353 sayılı kanunun 16.maddesi 

uyarınca sanıktan tahsiline," şeklinde AYNEN İNFAZINA, karar verilmiş olup, sanık tüm 

aramalara rağmen adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı 

Kanunun 28-29 maddeleri uyarınca İlanen Tebliğ olunur. 8431 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

6 KALEM RAY BAĞLANTI MALZEMESİNİN TEMİNİ İŞİ 
AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/156296 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü  

  Haydarpaşa/İSTANBUL 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Marmaray Projesi BC1 Kapsamında kullanılmak 

üzere, 600 Tk. System 300-1, 50 Tk. DFF 300 ve 250 Tk. KS 24 Tipi ray bağlantı veya dengi 

malzemesi, 700 Ad. Standart LVT, 150 Ad. LVT HA,150 Ad. System 300-1 bağlantı sistemine 

göre, LVT Blokları veya dengi malzemenin temini işi. 
3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 19/11/2013 T. Saat: 14.00’da yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa 
İSTANBUL’a 19/11/2013 Saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50.TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 8878/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ 5700 TİPİ RAY OTOBÜSLERİNDE 

KULLANILMAK ÜZERE 28 ADET TERMOSTATİK KONTROL DÜZENEĞİ 

ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/155127 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İhalenin Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli 5700 

Tipi Ray Otobüslerinde Kullanılmak Üzere 28 Adet Termostatik Kontrol Düzeneği Alımı İşi. 

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

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

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

Başkanlığına 19.11.2013 Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 100,00.-TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8879/1-1 
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YİYECEK-İÇEÇEK OTOMAT ALANI KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - İhale konusu olan işin; 

a) Niteliği : - Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs hattındaki 44 adet istasyona 

konulacak 60 adet Yiyecek-İçecek otomat alanının kiraya verilmesi işi. 

b) Teslim Yeri : Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs hattı 

c) Miktarı : 44 Adet istasyonda 60 adet yiyecek içecek otomat alanı 

2 - İhale şartnamesi, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı 

İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği' ne müracaat edilerek 250,00 TL bedel karşılığında 

temin edilebilir. 

3 - İhale ile ilgili teklif mektupları 20.11.2013 günü saat: 14:00'e kadar İ.E.T.T. İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği 

Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST adresine teslim edilecek ve 

teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00'den 

itibaren açılacaktır. 

4 - İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif 

Usulü ile yapılacaktır. 

5 - Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 2.880.000,00 TL + KDV olup, geçici 

teminat miktarı 86.400,00 TL'dir. 

6 - İsteklilerde aranılacak şartlar: 

A) Kanuni İkametgahı olması, 

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf odası ve 

sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca 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 vermesi, 

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 kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

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

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin 

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

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 

vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu 

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

F) 86.400,00 TL'lik geçici teminat, 

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini 

şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) 

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu. 

 8816/1-1 
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NARENCİYE MAHSULÜ SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemizin 2013 yılı üretim tahmini 3.160 Ton Narenciye mahsulü partiler halinde 

(parsel olarak) tofur olarak İşletme İdare Binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda 

19.11.2013 Salı günü saat 14.00’te açık artırma usulüyle satılacaktır. 

2 - İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 

26.11.2013 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir. 

3 - İhaleye ait ürünün cinsi, muhammen fiyatı, tutarı ve geçici teminat miktarları aşağıda 

tabloda gösterilmiştir. 

 

Parti 

No Parsel Adı Ürünün Çeşidi 

Tahmini 

Miktarı 

(Kg) 

Muhammen 

Birim Fiyatı 

(TL) 

Muhammen 

Tutarı (TL) 

Geçici 

Teminat (TL) 

1. Payın 3-A Washington Portakal 225.000 0,41 92.250,00 18.450,00 

2. Payın 3-B Washington Portakal 245.000 0,41 100.450,00 20.090,00 

3. Payın 4-A Washington Portakal 170.000 0,41 69.700,00 13.940,00 

4. Payın 4-B Washington Portakal 190.000 0,41 77.900,00 15.580,00 

5. Payın 7 Washington Portakal 185.000 0,41 75.850,00 15.170,00 

6. Kargalık 1-A Washington Portakal 170.000 0,41 69.700,00 13.940,00 

7. Kargalık 5 Washington Portakal 430.000 0,39 167.700,00 33.540,00 

8. Domuz Ağılları-1 Washington Portakal 260.000 0,41 106.600,00 21.320,00 

9. Aladağ 11-B Washington Portakal 55.000 0,41 22.550,00 4.510,00 

10. Payın-14 Navalina Portakal 25.000 0,41 10.250,00 2.050,00 

11. Payın-15 Navalina Portakal 25.000 0,41 10.250,00 2.050,00 

12. Payın 1-C Kırmızı+Pembe Greyfurt 130.000 0,30 39.000,00 7.800,00 

13. Payın 9 Kırmızı Greyfurt 170.000 0,39 66.300,00 13.260,00 

14. Payın 11-A Kırmızı Greyfurt 255.000 0,39 99.450,00 19.890,00 

15. Payın 11-B+12 Kırmızı Greyfurt 445.000 0,39 173.550,00 34.710,00 

16. Payın 1B Beyaz+Pembe Greyfurt 120.000 0,20 24.000,00 4.800,00 

17. Payın 8-A Clemantine Mandarin 30.000 0,45 13.500,00 2.700,00 

18. Payın 8-B Mineola Mandarin 30.000 0,20 6.000,00 1.200,00 

TOPLAM 3.160.000   1.225.000,00 245.000,00 

 

4 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde TİGEM’de (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde, MERSİN, 

ANTALYA, MUĞLA ve İZMİR Ticaret Borsalarında, Ege ve Akdeniz İhracatçılar Birliklerinde 

görülebilir. 

TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. 

Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale 

TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

İlan olunur. 

TEL : 0 252 692 37 20 (2 Hat) 

FAX : 0 252 692 52 29 9033/1-1 
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSESİ “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE 

ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare) 

tablodaki taşınmazlar ve iştirak hissesi “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 
 

SATIŞA KONU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ (TL) 

TANITIM 

DOKÜMANI VE 

İHALE ŞARTNAMESİ 

BEDELİ (TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİH VE 

SAATİ 

AYDIN İLİ, DİDİM İLÇESİ, DİDİM 

MAHALLESİ, 2534 ADA, 1 NO.LU 

PARSELDE BULUNAN 31.921,93 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

500.000,00.- 300,00.- 
15/01/2014 

17:00 

İZMİR İLİ, BORNOVA İLÇESİ, 

KAZIMDİRİK MAHALLESİ, 14216 

ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 

3.663,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

250.000,00.- 200,00.- 
15/01/2014 

17:00 

AFYONKARAHİSAR İLİ, MERKEZ 

İLÇESİ, GÜVENEVLER MAHALLESİ, 

49 ADA, 3 NUMARALI PARSELDE 

BULUNAN 12.890,00 M
2
 YÜZÖLÇÜMLÜ 

ARSA 

300.000,00.- 200,00.- 
15/01/2014 

17:00 

ISPARTA İLİ, EĞİRDİR İLÇESİ, 

YAZLA MAHALLESİ, 415 ADA 2, 3 VE 

15 NUMARALI PARSELLERDE 

BULUNAN TOPLAM 1.037.78 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSALAR 

10.000,00.- 100,00.- 
15/01/2014 

17:00 

ISPARTA İLİ, EĞİRDİR İLÇESİ, 

YAZLA MAHALLESİ, 415 ADA 6 VE 7 

NUMARALI PARSELLERDE BULUNAN 

65,76 M2 (107/500 HİSSE) VE 260,29 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSALAR 

5.000,00.- 100,00.- 
15/01/2014 

17:00 

KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, 

KAŞINHANI KÖYÜ, 31783 ADA, 1 

NUMARALI PARSELDE BULUNAN 

95.547,22 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

100.000,00.- 150,00.- 
15/01/2014 

17:00 

KONYA İLİ, KARATAY İLÇESİ,  

TATLICAK MAHALLESİ, 5755 ADA, 

233 VE 234 NUMARALI PARSELLERDE 

BULUNAN TOPLAM 30.207,86 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

75.000,00.- 100,00.- 
16/01/2014 

17:00 

KONYA İLİ, KARATAY İLÇESİ,  

TATLICAK MAHALLESİ, 5755 ADA, 235 

VE 236 NUMARALI PARSELLERDE 

BULUNAN TOPLAM 27.396,02 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

75.000,00.- 100,00.- 
16/01/2014 

17:00 
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SATIŞA KONU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ (TL) 

TANITIM 

DOKÜMANI VE 

İHALE ŞARTNAMESİ 

BEDELİ (TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİH VE 

SAATİ 

KONYA İLİ, KARATAY İLÇESİ, 

TATLICAK MAHALLESİ, 5755 ADA, 

237, 238 VE 239 NUMARALI 

PARSELLERDE BULUNAN TOPLAM 

63.648,06 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

150.000,00.- 100,00.- 
16/01/2014 

17:00 

KONYA İLİ, KARATAY İLÇESİ,  

TATLICAK MAHALLESİ, 32330 ADA, 

1 VE 2 NUMARALI PARSELLERDE 

BULUNAN TOPLAM 43.267,51 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

100.000,00.- 100,00.- 
16/01/2014 

17:00 

KONYA İLİ, KARATAY İLÇESİ,  

TATLICAK MAHALLESİ, 5755 ADA, 

240, 241 VE 2242 NUMARALI 

PARSELLERDE BULUNAN TOPLAM 

36.188,15 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

100.000,00.- 100,00.- 
16/01/2014 

17:00 

KONYA İLİ, KARATAY İLÇESİ,  

TATLICAK MAHALLESİ, 5755 ADA, 243 

VE 244 NUMARALI PARSELLERDE 

BULUNAN TOPLAM 18.855,65 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

75.000,00.- 100,00.- 
16/01/2014 

17:00 

KONYA İLİ, KARATAY İLÇESİ,  

TATLICAK MAHALLESİ, 32328 ADA, 

1, 2, 3, 4 NUMARALI PARSELLERDE 

BULUNAN TOPLAM 63.587,96 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

150.000,00.- 100,00.- 
16/01/2014 

17:00 

KONYA İLİ, KARATAY İLÇESİ,  

TATLICAK MAHALLESİ, 32329 ADA, 

1, NUMARALI PARSELDE BULUNAN 

38.649,50 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

100.000,00.- 100,00.- 
16/01/2014 

17:00 

KONYA İLİ, KARATAY İLÇESİ,  

TATLICAK MAHALLESİ, 32329 ADA,  

2, 3, 4 NUMARALI PARSELLERDE 

BULUNAN TOPLAM 37.807,86 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

100.000,00.- 100,00.- 
16/01/2014 

17:00 

KONYA İLİ, KARATAY İLÇESİ,  

TATLICAK MAHALLESİ, 32329 ADA, 

5, NUMARALI PARSELDE BULUNAN 

37.277,90 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 

100.000,00.- 100,00.- 
16/01/2014 

17:00 

OYAK İNŞAAT A.Ş.DEKİ %25 

ORANINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMU BAŞKANLIĞI HİSSESİ 

500.000,00.- 750,00.- 
10/12/2013 

17:00 
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1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 
takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 
suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 
3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve 

tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme 
günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4) İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin; 
- Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri 
Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 
TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 

numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası 
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcıların ismi ile hangi ihaleye ilişkin 

doküman alınacağı belirtilecektir. 
5) Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. 
6) Özelleştirme işlemleri KDV dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
7) Ayrıca 0 312 585 84 52 - 0 312 585 84 53 - 0 312 585 84 47 numaralı telefonlardan ve 

www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 9084/1-1 
—— • —— 

TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Çuval (1 Çuval = 50Kg) Toz Şeker 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 
2 - İhale 19.11.2013 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda 

yapılacaktır. 
3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir.  
4 - Nihai teklifler en geç 19.11.2013 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
   Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 9076/1-1 

————— 
NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Kg (50 Ton) Nişasta alımı kapalı zarf 
ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - İhale 21.11.2013 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden 
temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 21.11.2013 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe 
ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
   Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
   Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74 9075/1-1 
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1 ADET İKİ DEDEKTÖRLÜ AKCİĞER VE MASA ÇEKİMLERİ YAPABİLEN DİJİTAL 

RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı 1 adet iki dedektörlü akciğer ve masa çekimleri 

yapabilen Dijital Radyografik Görüntüleme Sistemi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya 

Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21/11/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dökümanların, teknik şartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 

verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9060/1-1 
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500 ADET ÇALIŞMA KOLTUĞU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Makina İkmal ve 

İnşaat Daire Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla;  

500 adet çalışma koltuğu,  

İhtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve görseline uygun olarak, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, 

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

gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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

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

birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.11.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15:30’da evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları; 

İhtiyaç sahibi Kuruluşça, gösterilecek yere şahit numunelerin kurulmasından ve teknik 

şartnameye uygunluğun tespit edilmesinden sonra yapılan inceleme sonucunun bildirilmesini 

müteakip bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte serbesttir. 9061/1-1 
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140 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, 330 ADET HARİCİ DİSK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı olan 140 dizüstü bilgisayar, 330 adet harici disk kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, şartname bedelini (100-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/11/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 9062/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden: 

Ekonomik ömrünü tamamlamış, Hek, Hurda veya Trafik hasarlı durumda bulunan (30) 

Adet değişik cins ve modelde taşıt yaklaşık (3.000) Kg alüminyum plaka hurdası ile yaklaşık 

(13.000) Kg demir hurdası, hurda durumda bulunan Muhtelif Demirbaş Kırpıntı (75 Kalem) hek ve 

hurda malzeme 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca 2013 model Renault Yeni Symbol joy 

1.2 16V 75 BG taşıt ile mübadele edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü - ŞANLIURFA 

b) Telefon ve faks numarası : 0414 3130000/6430/6440 - Fax: 0414 313 8223 

2 - Mübadele konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekonomik ömrünü tamamlamış, Hek, Hurda 

halinde veya Trafik hasarlı durumda bulunan 

(30) Adet değişik cins ve modelde taşıt yaklaşık 

(3.000) Kg alüminyum plaka hurdası ile yaklaşık 

(13.000) Kg demir hurdası, Ayrıca hurda 

durumda bulunan Muhtelif Demirbaş Kırpıntı 

(75kalem) hek ve hurda malzeme. 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma yeri : 1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar Şanlıurfa 

Emn. Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

2) Mübadelede verilecek Taşıtlar ile (3.000) Kg 

alüminyum plaka hurdası ile yaklaşık (13.000) 

Kg demir hurdası, hurda durumda bulunan 

Muhtelif Demirbaş Kırpıntı (75 kalem) hek ve 

hurda malzeme Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü 

adresinden teslim alınacaktır. 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer 

malzemelerin mübadele karşılığı olan taşıtların 

teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü 

içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden 

teslim alınması zorunludur. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, 

mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) iş 

günü içinde teslim edilecektir. 

3 - Mübadelenin 

a) Yapılacağı yer : Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Polisevi/ 

ŞANLIURFA 

b) Tarihi ve saati : 20.11.2013 Günü Saat: 13.30 

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

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 

a) Teklif Mektubu, 

b) Geçici Teminat Mektubu, 

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, 

noter tasdikli imza beyannamesi, 
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e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya 

benzeri) ibraz edeceklerdir. 

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

6 - Mübadele dokümanı Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü/ŞANLIURFA 

adresinde görülebilir ve Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ödenecek 30,00.TL 

yatırıldığına dair alındı makbuzu karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif 

verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler 20.11.2013 günü Saat:13:30’a kadar Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik 

Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

8 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 

belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. 

9 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. 

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

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

yatırılması zorunlu değildir. 

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

12 - Mübadelesi yapılacak olan Taşıtlar ile yaklaşık (3.000) Kg alüminyum hurdası 

(Plaka) ile yaklaşık (13.000) Kg demir hurdası, Ayrıca hurda durumda bulunan Muhtelif 

Demirbaş Kırpıntı (75 kalem) hek ve hurda malzeme ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden 

bir gün öncesine kadar hafta içi 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü 

adresinde görülebilir. 

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

S.N. PLAKASI MARKASI MODELİ CİNSİ DURUMU 

  1 63.A.0003 FİAT SİENA 1999 OTOMOBİL 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

  2 63.A.0013 
TOYOTA 

COROLLA 
1999 OTOMOBİL 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

  3 63.A.0034 
RENAULT R 

1179 
1999 OTOMOBİL 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

  4 63.A.0035 TOFAŞ FİAT 1999 OTOMOBİL 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

  5 63.A.0039 
FORD 

TRANSİT 
1999 MİNİBÜS 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

  6 63.A.0043 
RENAULT 

RNE 16 
1999 OTOMOBİL 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

  7 63.A.0067 
RENAULT R 

1179 
1998 OTOMOBİL 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

  8 63.A.0077 
RENAULT 

EUROPA 
2000 OTOMOBİL 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

  9 63.A.0079 
RENAULT 

EUROPA 
2000 OTOMOBİL 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

10 63.A.0083 FİAT SİENA 1999 OTOMOBİL 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 
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S.N. PLAKASI MARKASI MODELİ CİNSİ DURUMU 

11 63.A.0084 FİAT DOBLO 2005 K.K.KAMYONET 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

12 63.A.0092 FİAT SİENA 1999 OTOMOBİL 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

13 63.A.0098 FİAT SİENA 1999 OTOMOBİL 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

14 63.A.0106 FİAT SİENA 1999 OTOMOBİL 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

15 63.A.0107 
RENAULT 

CLİO 
2001 OTOMOBİL 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

16 63.A.0109 
PEUGEOT 

BOXER 
1999 K.K.KAMYONET 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

17 63.A.0144 BMW F 650  2005 MOTOSİKLET 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

18 63.A.0181 TOFAŞ FİAT 1993 OTOMOBİL 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

19 63.A.0260 
RENAULT 

R.1339 
1997 OTOMOBİL 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

20 63.A.0262 MZ ETZ -301 1997 MOTOSİKLET 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

21 63.A.0266 MZ ETZ -301 1997 MOTOSİKLET 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

22 63.A.0287 
RENAULT R 

1179 
1998 OTOMOBİL 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

23 63.A.0308 
RENAULT 

LAGUNA 
2003 OTOMOBİL 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

24 63.A.0316 FİAT DOBLO 2003 K.K.KAMYONET 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

25 63.A.0332 FİAT DOBLO 2007 K.K.KAMYONET 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

26 63.A.0334 FİAT DOBLO 2007 K.K.KAMYONET 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

27 63.A.0338 FİAT DOBLO 2007 K.K.KAMYONET 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

28 63.A.0340 FİAT DOBLO 2007 K.K.KAMYONET 
EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

29 63.A.0399 
FORD 

CONNECT 
2008 K.K.KAMYONET 

EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

30 63.A.0483 

FORD 

CONNECT 

PT2 

2010 K.K.KAMYONET EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ 

 9031/1-1 
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TERMAL PLAZMA KAPLAMA MAKİNESİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan termal plazma kaplama makinesi yedeklerinin 

temini ve İşletme’ye teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2013/159220 

1. İdarenin 

a) Adresi : Yeni Yalova Yolu 15. Km Ovaakça/BURSA (Posta 

adresi : PK:41   16105 Gençosman-BURSA) 

b) Telefon ve faks numarası : 224 267 11 70    267 11 77 

c) Elektronik posta adresi : bursaticaret@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının  

   görülebileceği internet adresi : euas.gov.tr 

2. İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - Protective cover (2 adet), 2 -Electrode holder (2 adet), 

3 - Electrode (10 adet), 4 - Insulating ring (5 adet),    

5 - Nozzle body (standart) (10 adet), 6 - Adapter aps hose 

to VPS spray gun (4 adet), 7 - Spray gun body 650-90 

(2 adet) 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı 

İşletme Müdürlüğü ambarı 

c) Teslim Tarihi : İstekliler tekliflerinde belirteceklerdir. 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı 

İşletme Müdürlüğü Toplantı Odası 

b) Tarihi ve Saati : 28.11.2013 Perşembe günü saat 14:30 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

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

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 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, 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.4. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi 

4.1.5. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların banka hesabına 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.7. Üretici firma ISO 9001:2008 standartlarına sahip olmalıdır. 

4.1.8. İhale dokümanı satın aldığına dair belge. 

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

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 Türk Lirası karşılığı (EÜAŞ 

Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir veya 

doküman bedelini Vakıfbank şube kodu : 699 TR430001500158007286608322 no’lu hesaba 

yatırarak ve kargo ücreti alıcıya ait olmak üzere firma adresine gönderilebilir. 

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

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı 

İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

14. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası ve 40 ıncı maddesinin son 

fıkrasına istinaden EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 8998/1-1 
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4 (DÖRT) ADET CNC FREZE, 1(BİR) ADET CNC TORNALAMA MERKEZİ VE 1 (BİR) 

ADET CNC TORNALAMA FREZELEME İŞLEME MERKEZİ ALIMI 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/159735 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA 

b) Telefon - faks numarası : 0312 296 12 23 - 0312 296 16 93 

c) Web Sayfası : www.mkek.gov.tr 

2 - İhale konusu işin; 

a) Niteliği, türü : Mal Alımı 

b) Miktarı : 6 (altı) adet 

c) Malların teslim edileceği yer : 

c.1) Yabancı istekliler için : Mallar INCOTERMS 2010’a (yayın no 715) göre CIP-

KIRIKKALE olarak teslim edilecektir. 

c.2) Yerli istekliler için : Mallar MKE Silah Fabrikası Müdürlüğü, 

KIRIKKALE adresinde teslim edilecektir. 

d) Teslim süresi : Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren CNC 

Frezeler ve CNC İşleme Merkezleri’nin teslimatının 

gerçekleştirileceği ana kadar geçen süredir. 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, 7. Kat, 716 no.lu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22/01/2014, 10.30 

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres; 

a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil): 1.500-TL (binbeşyüz Türk 

Lirası) 

b) İhale dokümanı, dokümanın bedeli, MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi 

Başkanlığı B Blok 2 nci kat Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırılıp buradan alınan makbuzun 

ibrazı ile MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7 nci kat 719 No.lu 

odadan alınacaktır. 

c) İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat 

oda no: 719” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım 

organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati; 

a) Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi 

Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda. 

b) Tarih ve saati: 22/01/2014, 10.30 

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri; 
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İstekli; 

6.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik 

posta adresini, 

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

Belgesini, 

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini, 

6.4. İdari Şartname’nin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına 

dair belge ve İdari Şartname’nin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda 

olmadığına dair yazılı beyanını, 

6.5. Teklif mektubunu (şekli ve içeriği İdari Şartname’nin 21 inci maddesinde belirtilen 

proforma fatura), 

6.6. İdari Şartname’nin ilgili maddeleri doğrultusunda, geçerlilik süresi en az 180 (yüz 

seksen) takvim günü olan ve teklif ettikleri bedelin %3 ünden (yüzde üç) az olmamak üzere 

(kritik yedek parça dahil), kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatını, 

6.7. Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, 

sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma 

durumunu gösteren beyanını, 

6.8. Yabancı imalatçı olması halinde; Teklif edilen CNC Frezeler ve CNC İşleme 

Merkezleri’nin imalatçısı olduğunu belgeleyen ve İstekli’nin yerleşik olduğu ülkenin Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasınca veya yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına uygun yetkili kurumunca 

tasdik edilmiş İmalatçılık Belgesini (Ek-A), 

6.9. Yerli imalatçı olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı CNC 

Frezeler ve CNC İşleme Merkezleri’nin üretildiği yerin Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret 

Odası tarafından tasdik edilmiş Yerli Malı Belgesi’nin (Ek-A) aslı veya noter tasdikli suretini, 

6.10. yetkili satıcı olması halinde; İmalatçı Firma’dan alınacak Yetkili Satıcılık Belgesini 

(Ek-B), 

6.11. Türkiye’deki Serbest bölgelerde faaliyet gösteren İmalatçı veya Yetkili Satıcı olması 

durumunda; İmalatçı Belgesi veya Yetkili Satıcılık Belgesi’nin yanı sıra, İstekli’nin hangi serbest 

bölgede ve hangi konuda faaliyette bulunduğunu gösteren Serbest Bölge Faaliyet Belgesini, 

6.12. AQAP-2000 serisi veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan 

ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) 

Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş 

kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini, 

6.13. Yetkili Satıcı olması halinde, Üretici Firma’nın Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne 

sahip olduğuna dair taahhütnameyi, 

6.14. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olduğuna dair teyidini, 

6.15. teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/mümessilin 

kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesi’ni, 

6.16. teklif edeceği CNC Frezeler ve CNC İşleme Merkezleri’ni temin eden müşterilerinin 

isimleri ve adresleri ile birlikte CNC Frezeler ve CNC İşleme Merkezleri’nin satın alındığı yılı da 

içeren referans listesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 
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7 - Bu ihaleye İdari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm Yerli ve 

Yabancı İstekliler katılabilecektir. 

8 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte 

serbesttir. 

9 - Ortak girişimler ve konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

10 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt-yüklenicilere yaptırılamaz. 

11 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir. 

12 - Teklifleri uygun bulunan İstekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya 

çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır. 

13 - Yabancı İstekli’nin teklif dili İngilizce, yerli İstekli’nin teklif dili Türkçe olacaktır. 

14 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır. 

15 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

16 - Bu ihaledeki kısım sayısı 5 (beş)’tir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar aşağıda 

düzenlenmiştir; 

a) CNC Freze (5 eksen)  - 1 (bir) adet 

b) CNC Freze (3+2 eksen - 4 üncü eksen simultane)  - 1 (bir) adet 

c) CNC Yatay Freze (4 eksen)  - 2 (iki) adet 

d) CNC Tornalama Merkezi (6 eksen)  - 1 (bir) adet 

e) CNC Tornalama Frezeleme İşleme Merkezi - 1 (bir) adet 

İstekliler, kısmi teklif vereceklerse her bir kısım için ayrı ayrı teklif hazırlayacaklardır. 

İstekliler ile üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır. Alternatif 

teklif verilmeyecektir. 

17 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul 

Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır. 

18 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 150 (yüz elli) takvim 

günüdür. 

19 - Tekliflerin değerlendirilmesinde Yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

20 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir. 

21 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında 

MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesine 

istinaden açık ihale usulü uygulanacaktır. 

22 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. 

23 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen 

ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir. 

24 - İhaleyi alamayan İstekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. 

25 - Teklifler, İstekliler tarafından Teknik ve İdari Şartname ile Eklerinde belirtilen hükümlere 

uygun olarak verilecektir. 

İlan olunur. 8988/1-1 
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KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen zeytinlik vasıflı dört parça taşınmaz, 5737 sayılı 

Vakıflar Kanununun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle 

kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde ihaleye çıkarılmıştır. 

 

İli Balıkesir 

İlçesi Edremit 

Beldesi Güre 

Pafta Numaraları 21.L.I 21.L.IV 21.L.I-II-III-IV 21.L.I 

Parsel Numaraları 448 457 459 464 

Yüzölçümleri 19.657,00 m² 12.180,00 m² 34.480,00 m² 17.930,00 m² 

Vasfıları Zeytinlik 

Muhammen  

İnşaat Bedeli 

22.820.798,00 TL  

(Yirmiikimilyonsekizyüzyirmibinyediyüzdoksansekiz Türk Lirası) 

Geçici Teminat 684.625,00 TL 

(Altıyüzseksendörtbinaltıyüzyirmibeş Türk Lirası) 

İhale Tarih Ve Saati 21/11/2013 Perşembe - saat: 14.00 

 

A) Yukarıda özellikleri ve ihaleye esas bilgileri verilen taşınmazlar; aşağıda sayılan asgarî 

şartlar ve ihale şartnamesi ile sözleşme taslağında yer alan diğer şartlar çerçevesinde, yapım 

karşılığı 49 yıl süre için kiralanmak üzere ihaleye çıkarılmıştır: 

1 - Yukarıda özellikleri ve ihaleye esas bilgileri verilen taşınmazların 1/5000’lik nazım plan 

kapsamındaki kısımlarında 1/1000’lik uygulama imar planı, halen mevcut 1/1000’lik plan 

kapsamındaki kısımda ise gerektiği takdirde plan tadilatı, arazinin tamamını kapsayan alanda ise 

18. madde uygulaması yaptırılarak turizm yatırımına müsait imar parselleri elde edilecek; bu 

konuda ilgili belediye, Turizm Bakanlığı ve diğer kurumlar nezdindeki tüm işlemler yüklenici 

tarafından yaptırılarak gerekli izinler alınacaktır. Bu çalışmalarla ilgili tüm giderler yüklenici 

tarafından karşılanacaktır. 

2 - Yaptırılacak imar uygulamalarında en uygun parselasyonun gerçekleştirilmesi için, 

gerektiğinde aynı mevkide üçüncü kişilere ait bulunan başka taşınmazlar da uygulama kapsamına 

dahil edilecektir. 

3 - Yaptırılacak imar düzenlemelerinde, turizm tesisi için uygun büyüklükte ve düzgün 

sahalar elde edilmesine, vakıf taşınmazların Çanakkale-İzmir karayoluna cephesinin geniş 

tutulmasına ve elde edilecek parsellerin şuyusuz ve müstakil şekilde ihdas edilmesine dikkat 

edilecek, bu konuda yüklenici tarafından hazırlatılacak plan taslakları ilgili belediyeye 

sunulmadan önce teklif mahiyetinde Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ibraz edilerek idarenin onayı 

alınacaktır. 

4 - Yaptırılacak olan 18. Madde Uygulamasında vakıf taşınmazlardan kesilecek düzenleme 

ortaklık payı oranının %40’ın üstünde kalması halinde, fazla kesilen kısmın bedeli, bu iş için 

idarece hazırlanmış olan ekspertiz raporunda takdir edilen 200.- TL/m2 satış değeri üzerinden 
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hesaplanarak, arazi üzerindeki 18. madde uygulamalarının kesinleşmesinden sonraki 90 gün 

içinde yüklenici tarafından idare hesabına yatırılacaktır. 

5 - Yaptırılacak plan tadilatı ve 18. madde uygulamasında vakıf adına en az toplam 

50.550 m2 büyüklüğünde imar parseli ihdas ettirilmesi ve bunlar üzerinde en az 30.330 m2 inşaat 

yoğunluğu sağlanması esas alınacaktır. Toplam inşaat alanı bundan daha az olduğu takdirde bu 

azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmayacak, vakıf adına 50.550 m2 den daha fazla 

büyüklükte parsel alanı ihdas edildiği takdirde, kira bedellerine ihalede oluşan kira değeri 

üzerinden yansıtılacaktır. Yapı yoğunluğunun ortalama 0,60 emsal değerinden daha yukarıya 

çıkarılması yoluyla inşaat alanında artış sağlanıp uygulandığı takdirde de, yine kira bedelleri aynı 

şekilde artırılacaktır. 

6 - Taşınmazların imar durumlarında gerekli düzenlemelerin yaptırılmasına, gerekli altyapının 

sağlanmasına, yüklenicinin yatırımın üssü olarak seçeceği ana parselde inşa edilecek tesisin 

uygulama projelerinin hazırlatılarak inşaat ruhsatlarının alınmasına, Genel Müdürlüğümüz, ilgili 

belediye ve diğer kurumlar nezdinde yapı ile ilgili tüm izin ve onayların alınıp işin tüm 

finansmanının sağlanmasına ve yatırımın üssü niteliğindeki tesislerin inşaatının fiilen 

tamamlanmasına ilişkin tüm işlemler 4 yılı aşmayacaktır. 

7 - Yatırımın üssü olarak belirlenen parsel/parseller dışındaki parsellerde yapılacak tesislerin 

plan, proje, ruhsat ve inşaat dahil tüm işlemleri sözleşme süresi içinde yüklenicinin dilediği 

zaman başlatılacaktır. Ancak yüklenicinin bu konudaki talebi ve hangi parseli üss seçtiğine ilişkin 

beyanı, arazi üzerindeki 18. madde uygulamalarının kesinleşmesinden sonraki 90 gün içinde 

İdareye yazılı olarak bildirilecektir. Kiracıya bu şekilde verilen erteleme izni dolayısıyla kira 

ödemelerinde herhangi bir indirim veya erteleme yapılmayacaktır. 

8 - İşin süresi, sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren, 4 yıllık inşaat süresiyle birlikte 

toplam 49 (kırkdokuz) yıl olacaktır. 

9 - Kira bedelleri ÜFE endeksli maktu kira ve kâr orantılı kira olmak üzere iki unsurdan 

oluşacaktır. 

ÜFE endeksli kira sözleşmenin imzalandığı tarihten başlatılarak; 

a) İlk 4 yıllık inşaat süresince aylık sabit 2.000,00 TL, 

b) Beşinci yılın ilk ayından itibaren aylık 40.000,00 TL olacak, 

c) Beşinci yılın sonundan 49. yılın sonuna kadar, her yıl için bir önceki yılın aylık kira 

bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin 12 aylık ortalama değişim oranı 

tutarında artış yapılmak suretiyle aylık kira belirlenecektir. 

d) Oranlı kira ise, tesislerin işletmeye açılmasından sonraki ilk ocak ayından başlanarak, 

her yıl tesisler için tarh ve tahakkuk ettirilecek toplam Kurumlar Vergisi tutarının %10’una denk 

olacak, söz konusu bedel her yıl verginin ilk ödenme tarihinden itibaren 12 taksit halinde ve ilgili 

ayların olağan kirası ile birlikte ödenecektir. 

10 -Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 

konulmayacaktır. 

11 - Taşınmazların üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp 

yeniden dikilmeye müsait olanlar yüklenici tarafından Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme 

Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilecektir. Ağaçların veya mevsim 

şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikime müsait olmayanlar ise odun 

olarak Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. İnşaat alanı dışında 

kalan ağaçların bakımı, muhafazası ve tüm güvenlik önlemleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. 

Bütün bu işlemler Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme 

Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2013 – Sayı : 28815 

 

gerçekleştirilecek, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkı ise yükleniciye ait 

olacaktır. 

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye 

Hanım Sokağı, No:7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 

binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım 

Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 

TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve 

idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda, yukarıda belirtilen gün 

ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza 

karşılığı teslim etmelidir. 

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

1 - İç zarf, (İç zarf teklif mekbununu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği 

şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır), 

2 - İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin 

kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde 

T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim), 

3 - Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır), 

4 - İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini gösteren imzalı bildirim, 

5 - Teklif vermeye yetkili kişiyi gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza 

beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin 

yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır), 

6 - İstekli adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin, 

ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda 

alınmış noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin 

vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir), 

7 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan edildiği 

yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak 

girişim beyannamesi, 

9 - Teknik Personel Taahhütnamesi, 

10 - İlgili bankadan alınacak ve ihale tarihinden önce, son 3 ay içinde düzenlenmiş, ekli örneğe 

uygun referans mektubu, (inşaat muhammen bedelinin en az %10’u (yüzdeonu) kadar kullanılmamış 

nakit kredisi veya teminat kredisi), 

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

11 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti, 
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12 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal 

Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi, 

13 - İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair Yer Gördü Belgesi, 

14 - Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 14. maddesinde 

yazılı 684.625,00 TL (Altıyüzseksendörtbinaltıyüzyirmibeş Türk Lirası) tutarındaki geçici teminata 

ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 

Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu 

hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz 

sayılacaktır), 

15 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak 

olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır), 

16 - Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni, 

17 - Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti de verilebilir), isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme 

belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus 

bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye 

yaptıracağına ilişkin, ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi, 

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, 

ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme 

taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. 

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten 

ödenecektir. 

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 9019/1-1 

—— • —— 
ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 1-2 ÜNİTELER BUHAR TÜRBİNLERİ TÜM KADEMELERİNİN 

BÜYÜK BAKIM ONARIMININ YAPTIRILMASI İŞİ YAPILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1-2 Üniteler Buhar Türbinleri Tüm Kademelerinin Büyük Bakım Onarımının Yaptırılması 

İşi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1-2 Üniteler Buhar Türbinleri Tüm Kademelerinin 

Büyük Bakım Onarımının Yaptırılması İşi. 

b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 1. Ünite için 75 

(yetmişbeş), 2. Ünite için, 75 (yetmişbeş) (gerekli 

olması halinde iç gövdeler ısıl işlemli iyileştirme 

işlemleri için her bir ünite için 120 (yüzyirmi)) takvim 

günüdür. 
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d) Dos. No :  30.5 SEAS 13/128     2013/155535 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 26.11.2013 Salı günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Türbin Bakım Servisidir. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve ¨100,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 

hariç ¨100,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 

hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale 

doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi 

halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler 26.11.2013 Salı saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 

Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL veya döviz üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9. TEKLİFÇİLER, son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde yaptığı ve kusursuz kabul edilmiş, buhar türbini büyük bakımı veya kurulumu, montajı 

işini kusursuz yaptıklarına dair ve teklif bedelinin % 25 oranından az olmamak üzere iş bitirme 

belgelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 

9.1. Benzer İşler: 

- Buhar veya gaz türbini rotoru imalatı ve montajı veya, 

- Buhar veya gaz türbini rotoru montajı veya, 

- Buhar veya gaz türbini hareketli kanatları imalatı ve montajı veya, 

- Buhar veya gaz türbini hareketli kanatları montajı veya, 

- Gaz türbini büyük bakımı veya kurulumu, montajı işi veya, 

- İhale konusu iş 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre 

yapılacaktır. 9030/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: 

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 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 yürürlüğe giren ÖSYM, 

Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal 

bulunan (5) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla avukat alınacaktır. 

Giriş sınavı sözlü usulü ile 10/12/2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Aynı gün 

bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava katılmaya 

hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; Başkanlığın internet sayfasında 

(http://www.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi 

düzenlenmeyecektir. 

 

SAYISI SINIFI UNVANI DERECESİ 

4 AH Avukat 6 

1 AH Avukat 7 

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

A) GENEL ŞARTLAR: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 

b) 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)P3 puan 

türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, 

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine 

sahip olmak. 

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek sınav başvuru formu 

b) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların 

diploma denklik belgesinin onaylı örneği), 

c) Üç adet vesikalık fotoğraf, 

ç) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

d) Özgeçmiş, 

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. 

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim 

edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir. 

III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV KONULARI: 

Başvurular bu ilanın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 22/11/2013 tarihi mesai 

bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu elektronik 

ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda 

belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı, 06538 Bilkent/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular 

dikkate alınmaz. 

Başvurusu kabul edilen adayların listesi, sınav yeri ve tarihi son başvuru gününü takip 

eden beş iş günü içerisinde, Başkanlığın internet sitesinde duyurulur. 
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Başvuru için aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en 

yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro 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 Başkanlık internet 

sitesinde duyurulur. 

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 

i) 6114 sayılı Kanun ve İlgili mevzuat 

2) Sözlü sınavda adaylar: 

a) 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 değerlendirilirler.  Adaylar, Sınav Kurulu 

tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar 

puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda 

başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların 

aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının 

eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

IV - SINAV SONUCU VE İTİRAZ: 

Sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan 

adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar 

yedek aday isimlerinden oluşturulan kazananların listesi belirlenir. 

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 

altı ay süreyle geçerlidir. 

Sınav sonucu asıl listelerde yer alan adaylara Başkanlığın internet sayfasında duyurulur 

ayrıca yazı ile de bildirilir. 

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde yazılı olarak komisyona 

itiraz edilebilir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulur. 

Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını 

kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa 

dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler, İdare tarafından ödenen bedel 
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yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca 

çalıştıkları kurumlara da bildirilir. 

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı 

sıralamasına göre avukat kadrolarına atanırlar. Asıl listeden avukat kadrolarına atanmaya hak 

kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir 

sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir. 

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. 

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır. 

İlan olunur. 9004/1-1 

—— • —— 
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır.  Müracaatlar ve 

Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince 

yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

BİRİMİ UNVANI BÖLÜM DERECE ADET ARANAN NİTELİKLER 

MÜHENDİSLİK 

VE DOĞA 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Doç. Dr. 

(1), (2), 

(3) 

Malzeme 

Bilimi ve 

Nanoteknoloji 

Mühendisliği 

2 1 

Kimya bölümünden doktoralı 

olmak. Nanoyapılı malzemeler, 

OLET ve OTFT cihazlar, 

moleküler ve polymerik yarı 

iletkenler ve organik güneş 

hücreleri konularında 

uluslararası araştırmaları, dergi 

yayınları ve patentleri 

bulunmak ve endüstriyel firma 

tecrübesi olmak. 

 

1. Eğitim-öğretim  %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de 

yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 

yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir. 

2. Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı 

olmak. 

3. Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak. 

 9086/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Balıkesir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/1326 Esas, 2005/1419 Karar sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9041/1-1 

————— 

Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/563 Esas sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere dair 

Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince 

işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9042/1-1 



8 Kasım 2013 – Sayı : 28815 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU 

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 

Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri 

endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 

uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 

göre; 

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK 

ŞARTLAR: 

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında 

çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 

başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 03 Aralık 2013 Salı günü mesai 

bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.  

b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiş 

olmalıdır. 

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 03 

Aralık 2013 Salı günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla 

gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 09 Aralık 2013 Pazartesi gününe kadar 

incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda yönetim 

kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 11 Aralık 2013 Çarşamba günü 

duyurulacaktır. 

d) Oda TEMDEM kurulunun, 16 Aralık 2013 Pazartesi günü Saat: 10.00 da Ankara’da 

yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve 

değerlendirme sınav sonuçları 18 Aralık 2013 Çarşamba günü Oda internet sayfasında ilan 

edilecektir. 

e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını 

başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar. 

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 

f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 20 Aralık 2013 Cuma 

günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır. 

g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 24 Aralık 2013 Salı günü mesai bitimine kadar imza 

karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen 

adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir. 

ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir. 

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 

a) Sınav günleri: 04 Ocak 2014 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav 

oturumu yapılacaktır. 05 Ocak 2014 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu 

yapılacaktır. 
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b) Sınav başlama saati: 09.30 

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir 

saat süre olacaktır. 

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda 

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test  

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 

fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 

(Kırk) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 

sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 

girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur. 9007/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Türkiye Gençlik Vakfı. (TÜGVA) 

VAKFEDENLER: Ahmet Enis DİNÇER, Ali Kerem KAYHAN, Ayşe Mina ESEN, 

Ebrar BEŞİNCİ, Ebubekir KOÇ, Emin ERDEM, Emrah ATİLA, Emre ATAŞ, Hatice 

ÇİZMECİOĞLU KERETLİ, İsmail EMANET, İsmail KARAOSMANOĞLU, Mehmet Burak 

SAVAŞER, Merve ASLAN, Mesut ANIL, Metin TUĞTAĞ, Mustafa KURT, Ömer Faruk 

AKBULUT, Mehmet Salih EĞRİDERE, Sami ÇEBİ, Zeynep ÇELİK. 

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.10.2013 tarih ve E:2013/511, 

K:2013/504 sayılı kararı ile 24.10.2013 tarihli tavzih kararı. 

VAKFIN AMACI: Hızla değişen ve dönüşen dünyada, Milleti ile bütünleşmiş bir Devlet 

anlayışı içinde, adalet, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu köklü bir medeniyet mirasına sahip 

büyük ve güçlü Türkiye idealine hizmet etmek gayesiyle; millet olmanın gereği olan manevi ve 

milli değerlerimize bağlı, insana ve doğaya saygılı; fikren, bedenen ve kültürel yönden sağlıklı, 

medeniyet şuurumuza sahip, fikri ve vicdanı hür, ilim ve irfan sahibi; çağın gereklerini iyi 

okuyabilen, toplumumuza ve insanlığa değer katan, demokratik değerleri ve ilkeleri benimsemiş, 

özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve başarılı bir gençlik yetişmesine 

manevi ve maddi katkıda bulunmak suretiyle ülkemize ve insanlığa faydalı olmak; demokrasinin, 

temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi için çaba sarfetmek; ülke ve dünya sorunlarını yakından 

takip ederek gerekli fikri ve toplumsal çalışmalar yapmak; bu çerçevede tüm ülke çapında; eğitim 

ve öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesine yönelik çalışmalara 

katkıda bulunmak ve bu konularda manevi, maddi, her türlü desteği ve girişimi 

gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000.- (Beşyüzbin)Türk Lirasıdır. 

YÖNETİM KURULU: Sami ÇEBİ, İsmail KARAOSMANOĞLU, Hatice 

ÇİZMECİOĞLU KERETLİ, Ayşe Mina ESEN, Mustafa KURT, Emin ERDEM, Ahmet Enis 

DİNÇER. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetin 

uygun göreceği bir vakıf veya kuruma devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9010/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/5727 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-6667680 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mehmet Kayğısız  

Adresi 
Aşağı Öveçler Mahallesi 1325. Sokak 

No: 5/3 Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 34399059462  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
18239/19150  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9055/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/163944 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-4911027 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mehmet Taş  

Adresi 
İlkbahar Mah. 596. Sokak No: 44/1 

Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 56659525586  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9056/1-1 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/8280 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara 

Adresi 
Söğütözü Mh. 2180. Cd. No: 86 

06100 Çankaya/Ankara 
Tel-Faks 312 207 20 00 

Posta Kodu 6100 E-Mail tpaocc@tpao.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
T.E.Z. Mimarlık İnşaat Turizm Tic. 

Ltd. Şti. 
Zinet Demir 

Adresi 
Hilal Mh. 696. Sk. 10/3 

Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  27097575990 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8150090462  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 284967  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9051/1/1-1 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/8280 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara 

Adresi 
Söğütözü Mh. 2180. Cd. No: 86 

06100 Çankaya/Ankara 
Tel-Faks 312 207 20 00 

Posta Kodu 6100 E-Mail tpaocc@tpao.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Hat Çelik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Mehmet Sebih Özer  

Adresi 
Turan Güneş Bulvarı Hızal İş 

Merkezi N o: 36/5 Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  15118981936 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4590013463  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 67907  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9051/2/1-1 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/8280 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe Ankara 

Adresi 
Söğütözü Mh. 2180. Cd. No: 86 

06100 Çankaya/Ankara 
Tel-Faks 312 207 20 00 

Posta Kodu 6100 E-Mail tpaocc@tpao.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Makro-Tel İletişim İnşaat Nak. Enrj. 

Danş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Mustafa Kemal Salt 

Adresi 
Hilal Mh. Rabindranath Tagor Cd. 

No: 46/1-2 Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  51514484282 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6110283539  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 170990  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 9051/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/98038 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İskenderun Belediye Başkanlığı İl/İlçe Hatay/İskenderun 

Adresi 
Yenişehir Mah. M. Çakmak Cad. 

No: 11 Kat : 5 İskenderun /Hatay 
Tel-Faks 0 326 613 49 90 

Posta Kodu 31200 E-Mail bilgi@iskenderun.bel.tr 

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

Adı/Unvanı 
Muhammed Solmaz- 

Oran Yapı Mühendislik 
Ali Oran 

Adresi 
Çarşı Mah. Hürriyet Cad. Site İşhanı 

No:36/1  
 

T.C. Kimlik No. 22081780176 36652288572 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7730235900  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
13078  

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 (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. 

 9064/1-1 
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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
2013/5371 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması

Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2013/5473 Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar

Fonu Kaynaklı Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Karar
2013/5503 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait

Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
2013/5550 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Kıyafet Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Isıl İşlem Uygulanmış Çelik Sac Vidaları ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 2702)

(No: MSG-MS-2013/27)

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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


