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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ KORDON KANI, HÜCRE-DOKU UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu

organların görevlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
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b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ege Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kordon kanı, hücre ve dokunun kullanıldığı sağlık alanında gereksinim duyulan te-

mel ve klinik araştırmaları yapmak ve konuya ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat çerçeve-

sinde gerek görülen her türlü hizmeti gerçekleştirmek,

b) Kordon kanı, hücre ve doku ile ilgili temel ve uygulamalı bilimler alanında araştırma

geliştirme faaliyetlerini düzenlemek ve bu alanda birbirinden bağımsız yapılan aynı konudaki

çalışmaları birleştirip üretime dönük sonuçlar elde etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yurt içi ve yurt dışı gereksinimlere yönelik kordon kanı, hücre-doku ve hücre-doku

ürünlerini ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şartlarda karşılamak, kullanıma sunulması

için gerekli tıbbi işlemleri yürütmek ve gerektiğinde kullanıma hazır olacak şekilde depolamak,

b) Kordon kanı, Hücre ve Doku tabanlı tedaviler ve uygulamalar alanında Ege Üniver-

sitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki anabilim dalları, diğer kamu kurumları

ve özel kuruluşların gereksinimlerini karşılamak,

c) Kordon kanı, hücre-doku ve hücre-doku ürünleri ile ilgili tüm uygulama alanlarında,

bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel girişimin

sorunlarıyla ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde

yardımcı olmak, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite-kontrol düzenlemeleri

konularında teknik danışmanlık hizmetlerini yürütmek,

ç) Ege Üniversitesinin farklı birimlerinde kordon kanı, hücre-doku ve hücre-doku ürün-

leri ile ilgili tüm uygulama alanlarında yürütülen bilimsel araştırma ve uygulamaları teşvik et-

mek, desteklemek ve koordinasyonu sağlamak,

d) Güncel bilgilerin ışığı altında, kordon kanı, hücre-doku ve hücre-doku ürünlerinin

elde edilmesi, kullanıma hazırlanması ve uygulamaları hakkında kılavuzlar hazırlamak ve bun-

ları belirli aralıklarla ulusal ve uluslararası gerekliliklere göre güncellemek,

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör

kuruluşları ile iş birliği ve ikili anlaşma protokolleri yapmak üzere bunları Rektörlüğün onayına

sunmak, ortak toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri ve yüksek teknoloji projelerine hiz-

met sunmak ve projeler için finans kaynakları teminine çalışmak,
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f) Ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre, teorik ve/veya

uygulamalı kurs programları düzenlemek,

g) Kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına merkezin çalışma alanlarına

yönelik eğitsel faaliyetler yapmak,

ğ) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü

ve bilgisini geliştirmek üzere görevlendirmeler yoluyla yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluş-

lara personel göndermek veya başka kurum ve kuruluşlardan bu amaçla görevlendirmeler yo-

luyla gönderilenleri kabul etmek üzere teklifleri Rektörlüğün onayına sunmak,

h) Merkezin kuruluş amaçlarını ve faaliyet alanlarını içeren konularda, Yüksek Öğretim

Kanunu, ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet göstereceği alanda en az 5 yıl deneyime sa-

hip tıp fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi

biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yü-

rütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı doğrudan sorumludur.

(2) Müdürün görevden alınması veya Müdürün süresini doldurmadan görevden ayrıl-

ması durumunda, ayrılan Müdürün kalan görev süresini doldurmak üzere Rektör tarafından

müdür yardımcılarından biri vekâleten görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bı-

rakır. Müdür Yardımcısı da bulunmazsa, Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derece

sorumlu kişi olarak bu yönde gerekli önlemleri almak, uygulamak ve merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, yönetim kuruluna baş-

kanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak, Mer-

kezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve yönetim kurulunun görüşünü alarak

Rektörlüğe sunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak amaca uygun

projeler gerçekleştirmek,
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d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanıl-

ması için gerekli girişimlerde bulunmak,

e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alan-

ları olan kordon kanı, hücre ve doku konularında uzmanlığa sahip iki müdür yardımcısı, Mü-

dürün önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısı, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinlik-

lerini yürütür; Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve müdür yardımcıları dâhil

yedi kişiden oluşur. Diğer dört üyeden en az üçü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda

deneyim sahibi olan öğretim üyeleri arasından, homogreft bankacılığı ve nakilleri konusunda

deneyimli Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalından bir kişi, pediatrik kemik iliği nakilleri ko-

nusunda deneyimli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim dalından bir kişi, doku dondurma

ve saklama konularında deneyimli Cerrahi Bilimler Bölümüne bağlı Anabilim Dallarından bir

kişi olmak üzere, Müdürün önerisi, Rektörün onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilir.Süresi

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı ay-

dan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üç ayda bir veya Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır.

Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır; oyların eşitliği halinde

Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mazeretsiz olarak üst üste 2 (iki) Yönetim

Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda merkezin çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma

kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ikili anlaşmalar ve protokoller yapmak, danış-

manlık hizmeti alımına karar vermek üzere bunları Rektörlüğün onayına sunmak,

c) Mevcut olanakları değerlendirerek uygulama ve araştırma alanları konusunda görüş

sunmak,

ç) Eğitim faaliyetleri için, seminer, sempozyum, konferans ve kursların planlamasını

yapmak,

d) Müdürün getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak,

e) Yıl sonu faaliyet raporunu görüşmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel gereksinimi

MADDE 14 – (1) Merkezin idari ve teknik hizmetleri, Müdürün önereceği adaylar ara-

sından Rektörlük tarafından görevlendirilen personelce yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2014/83

İşyeri : Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.

Uluabat Mah. Karacabey/BURSA 

SGK Sicil No : 23631.016

Tespiti İsteyen : Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.

İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Sütaş Süt Ürünleri A.Ş.’de

merkezi Uluabat Mah. Karacabey/BURSA ile Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı

No: 8/AKSARAY adreslerinde kurulu bulunan fabrika işyerlerinde süt ve süt ürünleri imalatı

yapıldığı, depo edildiği, paketlendiği ve işverene bağlı şube müdürlükleri ve şube yöneticilik-

lerine taşıma işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra nu-

maralı “Gıda sanayi” işkolunda, 

İşverenliğe bağlı Antalya, Adana, Denizli, Trabzon, Diyarbakır, Mersin, Bursa, İzmir,

Yalova, İzmit, İstanbul Merkez, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Kağıthane, İstanbul

Avrupa Yakası, Ankara, Konya ve Eskişehir İllerinde bulunan Şube Müdürlükleri ile Samsun,

Bodrum, Çorlu, Keşan, Söke, Gökova, Manavgat, Zonguldak, Erzurum ve Bandırma İllerinde

bulunan Şube Yöneticiliklerine fabrika işyerlerinden gelen süt ve süt mamullerinin depo edil-

diği, dağıtım işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra nu-

maralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/51)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bakanlığın ve sektörün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve

teknolojilerin geliştirilmesi için uygun görülen araştırma geliştirme projelerine ve araştırma-
cılara doğrudan destekleme ödemesi yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bakanlığın ve sektörün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil top-

lum ve çiftçi kuruluşları, meslek kuruluşları ve özel sektör tarafından yürütülen projeler ile
araştırmacıların Ar-Ge Destek Programından desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı 2014 Yılında Yapılacak

Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ar-Ge projesi: Bilim ve teknoloji geliştirmeye yönelik, Bakanlıkça belirtilen kriter-

lere uygun olarak hazırlanan projeleri,
b) Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yeni-

likleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya
uygulamaya dönüştürebilecek ve sonuç raporunda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında
adı geçecek olan kişileri,

c) Araştırma Tavsiye Komitesi (ATK): Genel Müdürlük bünyesinde araştırma projele-
rinin değerlendirildiği komiteleri,

ç) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
d) Bilim Komitesi: En az ikisi ATK üyesi asgari üç kişiden oluşan komiteyi,
e) Daire Başkanlığı: Projelerin konusu itibariyle ilgili olduğu Genel Müdürlük Daire

Başkanlıklarını,
f) Danışman: Uzmanlığından yararlanılmak üzere projelerde teknik bilgisine başvurulan

uzmanı,
g) Gelişme raporu: Proje yürütücüsü tarafından hazırlanan ve projenin belirli dönem-

lerindeki faaliyetleri, taleplerini ve harcama belgelerini içeren raporu,
ğ) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü (TAGEM),
h) Kurul: Bakanlıkça desteklenecek araştırma-geliştirme projelerinin değerlendirildiği

ve nihai kararların alındığı Değerlendirme Kurulunu,
ı) Proje izleme grubu: Daire Başkanlığı ve/veya konu ile ilgili Araştırma Enstitüleri/İs-

tasyonları bünyesinde oluşturulan, projelere ait Gelişme ve Sonuç Raporlarını inceleyen ve de-
vam eden projelerin yerinde izlemesini gerçekleştiren, en az iki kişiden oluşan grubu,

i) Proje yürütücüsü: Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde bilimsel, teknik, idari,
mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan en az yüksek lisans mezunu (hazırlık sınıfları
hariç en az beş yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar yüksek lisans mezunu
kabul edilir) araştırmacıyı,
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j) Yardımcı Araştırmacı: Proje yürütücüsünün gözetimi altında, projenin yürütülmesinde
tam veya kısmi zamanlı olarak çalışan kişiyi,

k) Sekretarya: Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan ve Kurulun sekretarya görevini
yürüten birimi,

l) Sonuç raporu: Proje yürütücüsü tarafından proje bitiminde formatına uygun olarak
hazırlanan, proje başlangıcından bitimine kadar geçen sürede elde edilen verileri ve sonuçları
içeren raporu,

m) Yürütücü kurum/kuruluş: Projenin fiilen yürütüldüğü üniversiteleri, sivil toplum
kuruluşlarını ve özel sektörü,

ifade eder.
Kurulun oluşumu ve görevleri
MADDE 5 – (1) Kurul, Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında, Tarımsal Araştırmalar ve

Politikalar, Gıda ve Kontrol, Hayvancılık, Bitkisel Üretim, Balıkçılık ve Su Ürünleri, Tarım
Reformu Genel Müdürlüklerinden en az Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde birer temsilci,
ilgili fakültelerden iki öğretim üyesi, TÜBİTAK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türk Veteriner
Hekimleri Birliği, Ziraat ve Gıda Mühendisleri Odalarından birer temsilci ve gerektiğinde ko-
nusunda uzman en fazla iki üyenin katılımı ile oluşur.

(2) Bakanlık dışı üyeler kurumlarınca üç yıl süre ile görevlendirilirler. Süresinden önce
kurul üyeliğinden ayrılan üyenin yerine, aynı kurumdan yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla yılda iki kez toplanır, ayrıca Kurul
Başkanı gerektiğinde Kurulu ilave toplantıya çağırabilir.

(4) Kurul kararlarını oy çokluğu ile alır, oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının yer
aldığı tarafın kararı kabul edilir.

(5) Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Ar-Ge Destek Programı öncelikli konularının tespit edilmesi,
b) Önceki yıllarda imzalanmış olan Ar-Ge sözleşmelerinden doğan mali yükümlülükleri

de dikkate almak kaydıyla her bir projeye verilecek destek tutarının belirlenmesi,
c) Bilim Kurullarında yeterli görülen proje tekliflerinden desteklenecek projelerin se-

çilmesi,
ç) Projelere verilen desteğin durdurulması, projelerin kapatılması ve süre uzatımı,
d) Proje yürütücüsünün düzenleyeceği gelişme ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi,
e) Projelere ilişkin dönem ödemelerinin belirlenmesi,
f)  Destek verilecek araştırmacıların belirlenmesidir.
(6) Kurul, projelerin yürütülmesi sırasında projenin işleyişini olumsuz etkileyebilecek

hususları önlemek amacıyla gerekli kararları alır.
Sekretarya ve görevleri
MADDE 6 – (1) Sekretarya; TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında, ilgili

Daire Başkanı ve teknik personelinden teşekkül eder.
(2) Sekretaryanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Proje başvuru dönemini ve Ar-Ge Destek Programı öncelikli konularını ilan etmek.
b) Yeni teklif projelerin formatı ile bütçe büyüklüğü ve dağılımı açısından ön değer-

lendirmelerini yapmak.
c) Ön değerlendirmeyi geçen yeni teklif projelerin bilimsel, teknik, bütçe ve benzeri

gibi yönlerden Bilim Komitelerinde değerlendirilmesini sağlamak.
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ç) Bilim Komitesinden uygun görüş alınan ve ön değerlendirmesi uygun görülen proje
tekliflerini Kurula sunmak.

d) Kurulda kabul edilen projelerle ilgili sözleşmeleri hazırlamak.
e) Projelerin, konusu ile ilgili Daire Başkanlıklarınca değerlendirilmesi, izlenmesi ve

proje sonuçlarının uygulamaya aktarılması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
f) Projenin yürütülmesiyle ilgili olarak; taahhüt edilen ile gerçekleştirilen faaliyetlerin

ve proje çerçevesinde yapılan harcamalar ile bu harcamalara ilişkin belgelerin uygunluğunun
Daire Başkanlıklarınca incelenmesini sağlamak.

g) Gelişme ve sonuç raporları ile yerinde incelemeler sonucunda Daire Başkanlıklarınca
hazırlanacak inceleme ve hakediş raporlarını Kurula sunmak.

Bilim Komitesi ve görevleri
MADDE 7 – (1) Bilim Komitesinin görevleri;
a) Projelerin Ar-Ge Destek Programı öncelikli konularına uygunluğu,
b) Bakanlık ve sektör ihtiyaçları,
c) Konu bakımından daha önce çalışılıp çalışılmadığı, çalışılmış ise tekrar çalışmayı

gerektirip gerektirmediği,
ç) Materyal ve metot, temsil, tekerrür ve analiz yönünden bilimselliği,
d) Talep edilen makine-teçhizat, hizmet alımı ve benzeri bütçe kalemlerinin proje amaç-

ları ve ihtiyaçlarına uygunluğu,
e) Bütçenin proje faaliyetleri ile uygunluğu,
f) Yürütüleceği yer, altyapı ve proje ekibinin yeterliliği,
g) Proje sonuçlarının uygulamaya aktarılabilirliği,
ğ) Ar-Ge niteliği (temel, uygulamalı ve deneysel araştırma),
yönünden incelemektir.
Çağrı ve başvuru
MADDE 8 – (1) Proje başvuru dönemi ve Ar-Ge Destek Programı öncelikli konuları

Sekretarya tarafından ilan edilir.
(2) Formatına uygun şekilde hazırlanan proje teklifleri, ilanda belirtilen süre içerisinde

Genel Müdürlüğe iletilir.
Sözleşme
MADDE 9 – (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için; proje yürütücüsü, yürü-

tücü kurum/kuruluş yöneticisi ve TAGEM Genel Müdürü arasında sözleşme imzalanır.
(2) Sözleşme; Sekretaryaca hazırlanacak Proje Sözleşme Formuna göre düzenlenir, ta-

rafların hak ve yükümlülükleri ile idari, mali hükümleri ve diğer hususları kapsar.
İzleme-değerlendirme
MADDE 10 – (1) Projelerin öngörüldüğü şekilde yürütülüp yürütülmediği Proje İzleme

Grubu tarafından yılda en az bir kez izlenir.
(2) Sekretarya, proje hakkında her zaman bilgi alabilir, yerinde inceleme yapabilir/yap-

tırabilir.
Proje desteğinin iptali
MADDE 11 – (1) Kabul edilen projenin, formata ve sözleşmeye uygun şekilde yürü-

tülmediğinin tespiti halinde, proje yürütücüsüne eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla Kurul ta-
rafından süre verilebilir.
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(2) Bu süre sonunda gerekli düzeltme yapılmazsa projeye verilecek destek Kurul tara-
fından iptal edilebilir.

(3) Bu Tebliğin 17 nci maddesinde belirtilen mücbir sebepler dışında; gelişme raporla-
rının iki dönem zamanında veya sonuç raporunun belirtilen süre içerisinde gönderilmemesi,
proje desteğinin iptali için geçerli nedendir.

(4) Mücbir nedenlerle öngörüldüğü biçimde yürütülemediği veya yürütülmesi geçici
olarak imkansız hale gelen projelere öngörülen destek; sekretaryanın, kurumun veya proje yü-
rütücüsünün başvurusu üzerine Kurul kararı ile geçici olarak durdurulur.

(5) Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde proje yeniden başlatılır ve ihtiyaç
olan süre ilave edilir.

(6) Ancak yürütülmesi imkansız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu
veya Sekretaryanın önerisi üzerine Kurulun kararı ile destek kapsamından çıkarılır.

(7) Mücbir sebepler dışında destek kapsamından çıkarılan projelerle ilgili olarak bu
Tebliğin 18 inci maddesine göre işlem yapılır.

Proje gelişme ve sonuç raporları
MADDE 12 – (1) Gelişme raporları, formatına uygun olarak hazırlanır ve sözleşmede

belirtilen süreler sonunda proje yürütücüsü tarafından TAGEM’e iletilir.
(2) Sonuç raporlarında tüm bilimsel bulgu, bilgi, teknoloji, alternatif öneri, senaryo,

gelişme ve sonuçlara yer verilir.
(3) Raporlar, Kurulun teknik ve mali değerlendirmesi neticesinde kabul veya reddedilir.
(4) Raporu kabul edilen projenin dönem veya nihai destek ödemesi yapılır.
(5) Raporu reddedilen projelere ait herhangi bir destekleme ödemesi yapılmaz.
(6) Proje sonuç raporunun reddedilmesi halinde daha önce yapılan destek ödemeleri

ile ilgili olarak 18 inci maddeye göre işlem yapılır.
(7) Projenin tamamlanmasını müteakip proje yürütücüsü en geç iki ay içerisinde formata

uygun olarak hazırlayacağı proje sonuç raporunu, Kurula iletilmek üzere Genel Müdürlüğe
teslim eder.

Ödeneklerinin kullandırılması
MADDE 13 – (1) Destek ödemesi; Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden, proje

gelişme ve sonuç raporunun Kurul tarafından kabul edilmesini veya araştırmacının belirlen-
mesini müteakip yapılır.

(2) Proje hesabı, kurum adına, T.C. Ziraat Bankasında açılır.
(3) Proje bütçesinden desteklenecek harcamalar;
a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar,
b) Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,
c) Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları,
ç) Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme, danışmanlık ve benzeri hizmet alım-

ları,
d) Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri (bina, laboratuvar gibi yapılar ha-

riç) bakım onarım giderleri,
e) Yurtiçi seyahat/nakliye giderleri,
f) Proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri yerlere katılım üc-

retleri,
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g) Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler,

ğ) Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri.

(4) Desteklenecek araştırmacılar ve hesap açılması;

a) Araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda tescil, patent, sertifikasyon, faydalı

model ve benzeri sonuçlara ulaşanlardan Kurulca uygun görülenler desteklenir.

b) Araştırmacı destek ödemesi; T.C. Ziraat Bankasında araştırmacı adına açılacak he-

saba yapılır.

(5) Proje bütçesinden desteklenmeyecek harcamalar;

a) Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari

amaçlı reklâm giderleri,

b) Proje hazırlama giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait basım giderleri,

c) Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri,

ç) Personel giderleri,

d) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer harcamalar.

Ek ödenek ve proje süresinin uzatılması

MADDE 14 – (1) Ek ödenek veya süre uzatımında aşağıdaki kriterler dikkate alınır.

a) Projelere öngörülmeyen giderler için; proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üze-

rine Kurul tarafından ek destek verilebilir, verilecek ek destek tutarı Bakanlıkça verilen desteğin

%10'unu geçemez.

b) Projenin sonuçlarının uygulamaya aktarılmasıyla ilgili faaliyetler ile ticari uygula-

maya dönüştürülmesi, tescil, patent, sertifikasyon, faydalı model ve benzeri işlemleri için ya-

pılacak giderlere destek verilebilir ancak verilebilecek bu destek proje süresince verilen Ba-

kanlık desteğinin %10’unu geçemez.

c) Proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Kurul tarafından proje süresi en

fazla bir yıl uzatılabilir.

Fikri, sınaî mülkiyet hakları ve telif hakları

MADDE 15 – (1) Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonu-

cunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş (tescil, patent, faydalı model) ve teknoloji gibi her türlü

fikri ürün üzerindeki haklar proje sözleşmesi ile düzenlenir ve bu şekilde yürütücü kurum/ku-

ruluşa devredilebilir.

(2) Proje yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek şartıyla, yurtiçinde veya yurtdı-

şında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir.

(3) Yayımlanan makaleler ve sunulan tebliğlerin bir örneğinin Genel Müdürlüğe gön-

derilmesi zorunludur.

(4) Projeden yapılacak yayınlarda ilgili araştırıcıların isimleri yazılmalıdır.

(5) Gizlilik gerektiren hallerde yayın yapılması Bakanlık iznine tabidir.

Etik kurallara uyma yükümlülüğü

MADDE 16 – (1) Proje yürütücüsü ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi, kurum ve

kuruluşlar aşağıda belirtilen ilkelere uygun hareket etmek zorundadırlar:

a) Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen tüm

mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak.
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b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm
mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek.

c) Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın
kurallarına uymak.

(2) Birinci fıkradaki ilkelere uyulmadığı durumların Kurul tarafından tespiti halinde
yürürlükteki mevzuata göre hareket edilir.

Mücbir sebepler
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde mücbir sebep sayılabilecek hususlar aşağıda

belirtilmiştir.
a) Kısmi veya genel seferberlik ilanı veya grev,
b) Yurtiçi/yurtdışı materyal temin edilememesi,
c) Proje yürütücüsü veya birinci derece yakınının uzun süre yataklı/ağır tedavi gerek-

tiren hastalığının oluşması veya ölümü nedeniyle proje yürütücüsünün projeyi yürütemeyecek
olması ve proje yürütücülüğü yapabilecek başka bir kişinin bulunamaması,

ç) Sabotaj veya patlamaların meydana getirdiği sonuçlar,
d) Yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler ile salgın hastalıklar,
e) Ağır ekonomik bunalım nedeni ile olağanüstü hal ilanı,
f) Hükümetin ya da Bakanlığın Ar-Ge desteğini iptal etmesi veya Bakanlık dışında bir

kuruma devretmesi,
g) Desteklenen projenin yürütülmesini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte bitki ve hay-

van salgın hastalığının ortaya çıkması.
İdari yaptırımlar
MADDE 18 – (1) Destekleme ödemesinden yararlanmak üzere gerçek dışı belge dü-

zenleyen ve kullananlar tarımsal desteklerden beş yıl süreyle mahrum bırakılır.
(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(3) Proje yürütücüsünün ve sorumlu ilgili kişilerin sözleşmede belirtilen çalışmalarını
yerine getirmediğinin bu Tebliğin 11 inci maddesine göre belirlenmesi halinde yapılan destek-
leme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesap-
lanan kanunî faizi ile birlikte 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kendilerinden tahsil
edilir.

(4) 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesinin uygulanmasının söz konusu ol-
duğu durumlarda iş ve işlemlerin yürütülmesi için Kurul gerekli kararları alır.

Diğer hususlar
MADDE 19 – (1) Proje gelişme ve sonuç raporları ile izleme ve değerlendirmeye ilişkin

hususlar ve bu Tebliğde belirtilmeyen diğer hususlar, Bakanlıkça çıkarılan Araştırma ve Ge-
liştirme Destek Programı Projelerinde Uygulama ve Harcamalara İlişkin Usul ve Esaslarda dü-
zenlenir.
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Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 20 – (1) 14/5/2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araş-

tırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:

2013/19) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 115)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 117)

MADDE 1 – 12/9/2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(1)

0801.31 ve 0801.32 tarife alt pozisyonlarındaki kaju cevizi,

0802.31 tarife alt pozisyonundaki kabuklu ceviz,

0802.32 tarife alt pozisyonundaki ceviz içi,

0802.12 tarife alt pozisyonundaki kabuksuz badem,

09.04 tarife pozisyonundaki biber,

09.06 tarife pozisyonundaki tarçın,

1207.40 tarife alt pozisyonundaki susam,

40.15 tarife pozisyonundaki eldiven,

41.01 tarife pozisyonundaki sığır derisi,

44.20 tarife pozisyonundaki ahşap süs eşyası,

6802.23 ve 6802.93 tarife alt pozisyonlarındaki granit taşı,

69.13 tarife pozisyonundaki seramikten heykelcik ve diğer süs eşyası,

70.10 tarife pozisyonundaki cam damacana kavanoz şişe,

70.13 tarife pozisyonundaki cam sofra/mutfak eşyası,

70.18 tarife pozisyonundaki cam boncuklar ve taklit inciler,

82.11 ve 82.15 tarife pozisyonundaki bıçak,

82.02 tarife pozisyonundaki el testereleri,

82.03 tarife pozisyonundaki eğeler ve törpüler,
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82.07 tarife pozisyonundaki el aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı alet-

lerin değişebilen aletleri ve

9503.00 tarife alt pozisyonundaki oyuncak

Cinsi eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu hudut kapılarından girişi

halinde aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerine sevk edilerek serbest dolaşıma giriş işlemleri

yapılır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 441)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B)

fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim

ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici

Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca

Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir)

olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmak-

tadır.

Tebliğ olunur.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE

ZARARA KATILMA ORANLARI İLE KREDİ İŞLEMLERİNDE FAİZ

DIŞINDA SAĞLANACAK DİĞER MENFAATLER HAKKINDA

TEBLİĞ (SAYI: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2014/6)

MADDE 1 – 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat

ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlem-

lerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’in 1 inci

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin amacı; bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygu-

layacakları faiz oranları ve katılma hesaplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranları

ile tüketici kredileri dışındaki kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlere iliş-

kin esas ve şartları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan

“Yeni Türk Lirası” ifadeleri “Türk lirası” olarak, üçüncü fıkrasındaki “ve” ibaresi “veya” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürür-

lükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(2) Tüketici kredilerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler ve tahsil olunacak

masraflar açısından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yürürlüğe konu-

lan ve 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden

Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(3) Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları 5464

sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranları geçemez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“(2) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirdikleri azami oranları aş-

mamak kaydıyla, mevduat ve kredi işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını ve katılma he-

saplarında uygulayacakları kâr ve zarara katılma oranlarını vadelerine göre tüm şubelerinde

halkın görebileceği şekilde ilan eder ve bu oranları internet sitelerinde yayımlar.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 10/11/2014

KARAR NO : 2014/112

KONU : Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi,

2534 ada, 1 parselde kayıtlı arsa ve üzerindeki binaların satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 1/10/2014 tarih, 6869 sayılı yazısına isti-

naden;

1. Kurulumuzun 27/12/2006 tarih, 2006/102 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve

programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Ma-

hallesi, 2534 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı 31.921,93 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerindeki bi-

naların “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belir-

tilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

Hazine adına kayıtlı Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 2534 ada, 1 numaralı

parselde kayıtlı arsa ve üzerindeki binaların 16.050.000.- (Onaltımilyonellibin) Türk Lirası be-

delle en yüksek teklifi veren Anı Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim

Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Anı Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat

Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yü-

kümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

16.000.000.- (Onaltımilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Sirkeci İplik Tekstil Petrol

Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şir-

keti’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi

halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 15.750.000.- (Onbeşmilyonyediyüzelli-

bin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Aras İnşaat Ticaret Turizm Anonim Şirketi’ne

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aras İnşaat Ticaret Turizm Anonim Şirketi’nin söz-

leşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 10/11/2014

KARAR NO : 2014/113

KONU : Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kocaeli/Gebze Tavşanlı Köyü,

2603 Parsel No.lu taşınmazın satışı.
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Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 1/10/2014 tarih, 6872 sayılı yazısına isti-

naden;

1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve prog-

ramına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı köyü,

2603 parselde bulunan 19.736,09 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştiril-

mesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale

sonucunda İhale Komisyonunca; 

Hazine adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Tavşanlı köyü, 2603 parsel numaralı ta-

şınmazın 3.370.000.- (Üçmilyonüçyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren

Kılıçlar Lojistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne

İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kılıçlar Lojistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve

Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve

ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH : 10/11/2014

KARAR NO : 2014/114

KONU : Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Kocaeli/Gebze Muallim Köyü,

3478 Parsel No.lu taşınmazın satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 1/10/2014 tarih, 6873 sayılı yazısına isti-

naden;

1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve prog-

ramına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Muallim köyü,

3478 numaralı parselde bulunan 4.469,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özel-

leştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan

ihale sonucunda İhale Komisyonunca; 

Hazine adına kayıtlı Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Muallim köyü, 3478 parsel numaralı ta-

şınmazın 2.825.000.- (İkimilyonsekizyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi ve-

ren Aydın Vinç Denizcilik Gemi Acenteliği Tahmil Tahliye Uluslararası Nakliyat Vinç ve Liman

İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Aydın Vinç Denizcilik Gemi Acenteliği Tahmil Tahliye Uluslararası Nakliyat Vinç ve Liman
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İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve-

ya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilme-

sine, 2.810.000.- (İkimilyonsekizyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Kılıçlar Lo-

jistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartna-

mesi çerçevesinde satılmasına, Kılıçlar Lojistik İş Makinaları Nakliyat İnşaat ve Turizm Sanayi

Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.806.001.- (İkimil-

yonsekizyüzaltıbinbir) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren F B Sosyal Hizmetler Turizm

İnşaat İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

F B Sosyal Hizmetler Turizm İnşaat İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine

dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİNİN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ

Onaylanmış kuruluş

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2195 kimlik kayıt numarası tahsis edi-

len ve Szutest Plaza Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Çam Sokak No: 7 Ümrani-

ye/İstanbul adresinde bulunan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Li-

mited Şirketinin görevlendirme kapsamı genişletilerek Ek-1’de bulunan kodlar için Tam Kalite

Güvence Sistemi-Uygunluk Beyanı (Full Quality Assurance System-EC Declaration of

Conformity) ve Üretim Kalite Güvence Sistemi-Uygunluk Beyanı (Production Quality Assurance)

kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 2 – (1) 9/3/2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest

Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönet-

meliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

15 Kasım 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 29176 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Çorlu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/23 
Karar No : 2014/353 
Mahkememize Erman SEVER hakkında "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan 

Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçundan açılan kamu davası uyarınca 
yapılan yargılama neticesinde 05/06/2014 tarihinde verilen 2014/23 Esas, 2014/353 sayılı kararı 
ile Sanık Erman SEVER'İN (Hüsnü ve Server oğlu, Tekirdağ Çorlu Esenler Köyü nüfusuna 
kayıtlı, 11525798648 T.C Kimlik nolu) hakkında Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan 
Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 S.Y. 142/1-b maddesi uyarınca 2 Yıl Hapis, Konut 
Dokunulmazlığını İhlal suçundan 5237 S.Y. 116/1 maddesi uyarınca 1 Yıl Hapis Cezası ile 
cezalandırılmasına karar verildiği, Hükmün Çorlu Cumhuriyet Savcısı Baki Yiğit Çakmakkaya 
tarafından sanık lehine temyiz edildiği, sanığın bilinen tüm adreslerine yapılan tebligatların 
bilatebliğ iade edildiği, tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve kararın sanık Ferit Ceylan’a tebliğ 
edilemediğinden, mahkememiz hükmü ile Çorlu Cumhuriyet Savcısı Baki Yiğit Çakmakkaya’nın 
temyiz isteminin 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. maddesi gereğince RESMİ GAZETE’DE 
İLANEN TEBLİĞİNE, 

İşbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün 
içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu 
beyanın tutanağa geçirilip tutanağın hakim tarafından onaylanması suretiyle Yargıtay ilgili Ceza 
Dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İlan giderlerinin adı geçen sanıktan 
tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur. 9606 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/1112 
Karar No : 2014/10  
Davacı : K.H. 
Sanık : KAZIM TÜRE, Mehmet Nedret ve Sabahat oğlu, 12/10/1962 İstanbul 

D.lu, İstanbul, Beyüoğlu, Küçükpiyale Nüf. kayıtlı Akçakese Köyü 
Merkez Mevkii İzmit Kandıra Yolu Cd. No: 36 Kandıra/ KOCAELİ 

Suç : Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık 
Suç Tarihi : 25/04/2003 
Kanun Maddesi : TCK.142/2-d 
Verilen Ceza : 3 YIL HAPİS CEZASI 
Karar Tarihi : 09/01/2014 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 2012/1112 E. 

2014/10 K. sayılı ve 09/01/2014 tarihli gerekçeli karar, sanığın adreslerinde bulunamaması 
nedeniyle PTT aracılığıyla tebliğ edilememiştir. 

Özeti yazılı gerekçeli kararın Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince 
Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen 
tebliğ olunur. 9573 
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Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/78 

Karar No : 2014/14 

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan 

uyruklu Ivan ve Emılıya oğlu, 24.08.1993 Pldovıv D.lu. Vızkot Sk. No: 35, K: 3, No: 6-Plovdıv -

BULGARİSTAN adresinde oturur FILIP IVANOV IVANOV hakkında yapılan yargılama 

sonunda; sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, 5237 sayılı yasanın TCK. 61, 62 ve 52/2 maddeleri 

gereğince 10 Ay hapis ve 1.000,00.-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında 

hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha 

önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibariyle yeniden suç 

işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231/5 

maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında 

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile değişik 5271 

sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince beş yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu 

süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim 

süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan 

kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde 

kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına dair verilen hükmün 

tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık FILIP IVANOV IVANOV'a 

tebliğ edilememiştir. 

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

GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - İlan masrafının sanıktan alınmasına, İlanın bir suretinin Mahkeme İlan Tahtasında ilan 

edilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.  9503 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SÜRE UZATIM İLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Orhaneli ve 

Tunçbilek Termik Santralleri ile Soma B Termik Santralinin özelleştirilmeleri amacıyla ihale 

edilecekleri, 23/09/2014 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur. 

Bahse konu ilanlarda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihleri ve saatleri; 

* Orhaneli ve Tunçbilek Termik Santralleri için 08/12/2014 tarihi saat 17:00’ye ve 

* Soma B Termik Santrali için 19/12/2014 tarihi saat 17:00’ye  

kadar uzatılmıştır. 

T.C. 

BAŞBAKANLIK 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş/ANKARA 

Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07 

 10145/1-1 
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İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ AÇIK OCAKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

PATLAYICI MADDE TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

İşletme Müdürlüğümüz açık ocaklarında kullanılmak üzere Yemlemeye Duyarlı 

Emülsiyon Patlayıcı (Ağır Anfo), Kapsüle Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Emülsiyon Dinamit) 

temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2014/151705  

1 - İdarenin  

a) Adresi  : T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 

  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ 

ÇANAKKALE  

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

c) Elektronik posta adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz açık ocaklarında kullanılmak 

üzere Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Ağır Anfo), 

Kapsüle Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Emülsiyon Dinamit) 

temini işi.  

  1 - Kapsüle Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Emülsiyon 

Dinamit) 4.500 Kg. 

  2 - Yemlemeye Duyarlı Emülsiyon Patlayıcı (Ağır Anfo)  

60.000 Kg. 

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

3 - İhalenin 

a) İhale usulü : Açık İhale  

b) Yapılacağı yer : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu  

c) Tarihi ve saati : 03/12/2014 - 15.00 

d) Dosya no : 016-KÇLİ/2014-00787   

4 - İhaleye ait dökümanlar; Çan’da, Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ 

ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 

2750 41, Halk Bankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb TR10 

0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 

60 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

5 - Teklifler 03/12/2014 saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

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

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

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

olmalıdır. 

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

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 10072/1-1 
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24 KALEM MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ihtiyacı 24 kalem mutfak ve çamaşırhane malzemesi, ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik şartnameler ile Ofisimiz tip ticari şartnamesine uygun olarak ve ihale 

ek şartları 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 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-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. 

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 ve var ise teknik şartnamede belirtilen 

belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27.11.2014 Salı 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 dokümanların, teknik şartnamesine 

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

verecek personelin, Kurumca 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. 

6 - Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile teslim süreleri teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

7 - 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. 10111/1-1 
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2 ADET ÇEKME BASMA TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Makine İmalat ve Donatım Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı aşağıdaki listede belirtilen 2 Adet Çekme Basma Test Cihazı, Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine 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. 

 

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ MAKİNE İMALAT VE DONATIM DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI İHTİYACI MALZEME LİSTESİ 

NO MALZEMENİN CİNSİ 

ÖLÇÜ 

BİRİMİ MİKTAR 

İHALE DOKÜMAN 

BEDELLERİ 

1 Çekme Basma Test Cihazı Adet 2 100 TL 

 

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, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini 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, 01/12/2014 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 dokümanların, 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 - 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. 10112/1-1 
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3 KISIM 76 KALEM İNŞAAT LABORATUVAR SETİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü talebi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ihtiyacı aşağıdaki 

listede belirtilen cihazlar Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamelerine 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 Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinden 

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 100,-TL şartname bedelini 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, 28/11/2014 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 dokümanların, 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 3 kısmının tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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. 10113/1-1 
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87 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce; internetteki www.dmo.gov.tr web sayfamızda yayınlanan ihale dokümanında 

nevileri ve adetleri belirtilen, T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 

Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü ihtiyacı mutfak malzemeleri, ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartları 

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 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, döküm 

alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-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. 

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 ve var ise teknik şartnamede  belirtilen 

belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24.11.2014 Pazartesi 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 dokümanların, teknik şartnamesine 

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

verecek personelin, Kurumca 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. Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli ile teslim süreleri teklif 

mektubunda 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. 10114/1-1 
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SPOR KOMPLEKSİNİN (YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU, BOWLİNG SALONU, 3 ADET 

SİNEMA SALONU, EĞLENCE SALONU, DÜĞÜN SALONU, 2 ADET HALI SAHA, 

RESTAURANT, 3 ADET KAFETERYA, HAMAM, FİTNESS SALONU, 4 ADET BÜFE, 

YÜRÜYÜŞ PARKURU VE AÇIK OTOPARK) KİRA KARŞILIĞINDA YAPILMASI VE 

İŞLETİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI 

Karaköprü Belediye Başkanlığından: 

Spor Kompleksinin (Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Bowling Salonu, 3 Adet Sinema 

Salonu, Eğlence Salonu, Düğün Salonu, 2 Adet Halı Saha, Restaurant, 3 Adet Kafeterya, Hamam, 

Fitness Salonu, 4 Adet Büfe, Yürüyüş Parkuru ve Açık Otopark ) yapılması işi 2886 Sayılı Devlet 

İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü ile Yapım karşılığında 

uzun süreli kiralama modeli ile 29 yıllığına kiraya verilerek işletilmesi işidir. 

İli : Şanlıurfa 

İlçesi : Karaköprü 

Mahallesi : Akpıyar 

Ada No : 2833 

Muhammen Bedel : 13.610.000,00 TL (On Üç Milyon Altı Yüz On Bin Türk 

Lirası) (Bu bedel tahmini inşaat maliyeti toplamıdır) 

Geçici Teminat Tutarı : 408.300,00 TL (Dört Yüz Sekiz Bin Üç Yüz Türk Lirası) 

(Tahmini Yapı Bedelinin %3'üdür) 

Kati Teminat Tutarı : 816.600,00 TL (Sekiz Yüz On Altı Bin Altı Yüz Türk 

Lirası) (Tahmini Yapı Bedelinin %6’sıdır.) 

İhale Tarih ve Saati : 26/11/2014 - 14:00 

Belediye Adresi : Çankaya Mah. Gaffar Okan Cad. No: 3 Karaköprü 

Belediye Başkanlığı KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA 

Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0414 347 72 36    Fax: 0414 347 76 42 

1 -  Spor Kompleksinin ihalesi 26.11.2014 Çarşamba günü saat 14:00'da Karaköprü 

Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır. 

2 -  İhale konusu iş, aylık 50,00. TL. (KDV Hariç) 29 yıllık toplam 17.400,00. TL. (KDV 

Hariç) muhammen ihale bedeli üzerinden, İşletme süresi sabit kalmak üzere muhammen ihale 

bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı 

teklif usulü ile ihale yapılacaktır. 

3 - Spor Kompleksinin inşaatının yapımına (tahmini yapı bedeli KDV Hariç 

13.610.000,00 TL) ait geçici teminat (%3) 408.300,00 TL'dir. Kesin teminat bedeli ise (%6) 

816.600,00 TL'dir. Teminatlar Belediyemiz Veznesi ya da Şanlıurfa Ziraat Bankası Karaköprü 

şubesi nezdindeki Karaköprü Belediye Başkanlığına ait IBAN NO:TR 

860001002151356156395069 nolu hesaba nakden yatırabilecek veya aynı miktar geçici ve kati 

teminatı limit dahili Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne 

vereceklerdir. 

4 - İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Yazı İşleri Müdürlüğüne 

en geç 26.11.2014 Çarşamba günü saat 14:00'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

5 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale dokümanım Belediyemiz Yazı İşleri 

Müdürlüğünden görebilir ve ihale dokümanını 500,00.TL karşılığında aynı yerden temin edebilirler. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

6 - İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır: 

A) İstekli gerçek kişi ise; 

a) Kanuni ikametgâhı olması, 
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b) Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa email adresi belirtilecek) 

verilmesi, 

c) Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekaletname, 

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

e) Noterden tasdikli imza sirküleri, 

f) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz 

h) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat 

mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir. 

ı) Karaköprü Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden 

sonra alınmış olacak) 

i) İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanı ekinde sunulan teknik şartnamede belirtilen 

hususlara aynen riayet edeceklerine ve teknik şartnamede belirtilen araç ve gereçleri 

bulunduracaklarına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir. 

j) Şartname eki örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesi 

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vereceklerdir. 

1) Teklif mektubu kapalı zarf içerisinde ayrıca konulacaktır. 

B) İstekli tüzel kişilik ise; 

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette 

olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge, 

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya 

kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname, 

c) Türkiye'de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi 

belirtilecek) verilmesi, 

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat 

mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir. 

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname 

e) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz 

f) Karaköprü Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden 

sonra alınmış olacak.) 

g) İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanı ekinde sunulan teknik şartnamede belirtilen 

hususlara aynen riayet edeceklerine ve teknik şartnamede belirtilen araç ve gereçleri 

bulunduracaklarına dair noter onaylı taahhütname vereceklerdir. 

ı) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli Ortak 

Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, 

j) Şartname eki örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesi 

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vereceklerdir. 

1) Teklif mektubu kapalı zarf içerisinde ayrıca konulacaktır. 

7 - İlgili mevzuatı gereğince doğacak her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar 

yükleniciye aittir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 10128/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  

DOSYA NO: 2002/2 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme 

borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında 

haczedilen gayrimenkuller ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki 

sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 23.10.2014 tarih ve 

2014/260 sayılı kararı ile oluşturulan “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde 

(“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.  

BORÇLULAR 

1 - EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.  

2 - Güç Yapı İnşaat Turizm Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI  

“Kurul”un 23.10.2014 tarih ve 2014/260 sayılı kararı ile oluşturulan “Ege Dünya Ticaret 

Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkuller ile bu varlıkların feri veya 

mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL  

"Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 

90.000.000.- (Doksanmilyon) ABD Doları’dır. 

TEMİNAT  

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Ziraat Bankası A.Ş Levent Şubesi nezdindeki 

IBAN:TR730001000753062864386243 no.lu ABD Doları hesabına 9.000.000.- (Dokuzmilyon) 

ABD Doları teminatın “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” 

açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve 

süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet 

Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 

verilecek diğer belgeler ile birlikte 02/12/2014 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ  

İhale 03/12/2014 tarihinde, saat 14.30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla 

verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların 

listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI  

1. Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 

bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan 

veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 
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2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya 

dolaylı olarak katılamazlar. 

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 

“Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye 

katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un 

T. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN:TR950001000753062864386235 no.lu 

ABD Doları hesabına 3.000.-(üçbin) ABD Dolarını “Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve 

İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na 

elden teslim etmeleri gerekmektedir.  

İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 

“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 

artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peşin bedel olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.  

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 

05/12/2014 tarihinde saat 14.30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 

adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar 

ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin 

tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.  

DİĞER HUSUSLAR  

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. 

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır.  

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak 

suretiyle değiştirme hakkı saklıdır. 

4 - "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer 

ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 01/12/2014 tarihine kadar 

sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir.  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

Büyükdere Cad. No: 143 

34394 Esentepe - İstanbul 

Tel : 0 212 340 20 57 0 212 340 23 58  

Fax: 0 212 288 49 63 10132/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 6 KALEM MUHTELİF BASINÇLI HAVA, OKSİJEN VE 

ASETİLEN HORTUMLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ  

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2014/148455 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 

253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

           2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -  Miktarı: (Metre) 

           a) Niteliği, türü ve miktarı 

 

1- 3/4”  Basınçlı Hava Hortumu 

2- 2" Basınçlı Hava Hortumu  

3- 3”  Basınçlı Hava Hortumu 

4- 4”  Basınçlı Hava Hortumu 

5- Ø8 mm. Oksijen Hortumu 

6- Ø10 mm. Asetilen Hortumu   

8.720 

3.094 

1.250 

880 

1.020 

980 

Toplam: 15.944 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır. 

c) Teslim tarihi  : Firmalar hortumları 45 günde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 01.12.2014 Pazartesi   Saat 15.00 

c) Dosya no : 1417071 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde 

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

buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
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g) İhale İdari Şartnamesinin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

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

beyannamesi, 

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4-3 - Firmalar teklifleriyle birlikte iki takım tanıtıcı katalog ve hortumlar için TSE 

uygunluk belgesi vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5- 1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5- 2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5- 3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ 

Ankara görülebilir ve şartnameler 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 01.12.2014 Pazartesi - Saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İstekliler ihale konusu alımın tamamına kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak her 

bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif verilemeyecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 
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12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 10006/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK 

KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 1.238,72 TL. ile en çok 76.000,00 TL. arasında değişen; 

20/11/2014 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 124,00 TL., en 

çok 7.600,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

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

ambulans, yarış aracı ve motorsikletten oluşan 32 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. 

Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 21/11/2014 tarihinde 

saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı 

bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) 

numaralı telefondan ulaşılabilir.  

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil 

olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına 

katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. 

bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 10068/1-1 

—— • —— 
KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg kakaolu fındık ezmesi alımı kapalı 

zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 02.12.2014 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

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

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 02.12.2014 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 10025/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/49020 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı DSİ 5. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Çankaya/ANKARA 

Adresi 
Mustafa Kemal Mah. 2151/1        

A Blok Söğütözü 
Tel-Faks 0312 219 77 00 

Posta Kodu 06520 E-Mail dsi@dsi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Hattusas İnşaat Madencilik Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 
Ata Mah. Kabil Cad. No: 90/9     

Öveçler-Çankaya/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4590298606-Başkent Vergi D.  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
261548/ANKARA  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10110/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/1915 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Strateji Geliştirme 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ağaçlı Çocuk ve Gençlik Merkezi 

Müdürlüğü 
İl/İlçe İstanbul/Eyüp 

Adresi 
Ağaçlı Köyü Ağaçlı Köy Yolu 

Sokak No: 53 Kemerburgaz 
Tel-Faks (0212) 205 21 89 / (0212) 205 21 14 

Posta Kodu 34075 E-Mail agaclicogem@istanbulaile.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Vip İstanbul Yemek Üretim Gıda 

Taşımacılık İnşaat Temizlik Hayvancılık 

Sanayi Anonim Şirketi 

 

Adresi 

Osman Yılmaz Mahallesi Yeni Bağdat 

Caddesi 0617 Sokak No: 7 

Gebze/KOCAELİ 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gebze Ticaret Odası - KOCAELİ  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No 18477 

Oda Sicil No 22896 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(..) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10138/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/70499 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Rize 

Adresi 

Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi 

Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı Merkez/Rize 

Tel-Faks 04642234092 Faks: 04642237225 

Posta Kodu 53020 E-Mail yapi@erdogan.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Mehmet Patır  

Adresi 
2 Nolu Beşirli Mah. Nurettin Doğan 

Cad. No: 5 Trabzon 
 

T.C. Kimlik No. 11858830060  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
15345  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 10144/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 10122/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
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. 

 10122/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.07/190 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.10.2014-119 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.10.2014-4320 ADANA 

 

Hatay İli, Samandağ ilçesi, Zeytinli mahallesi, 2 pafta, 245 parselde yer alan kaya 

mezarının tescili isteminin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 21.08.2014 gün ve 2946 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 19.08.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Hatay İli, Samandağ ilçesi, Zeytinli mahallesi, 2 pafta, 245 parselde yer alan kaya 

mezarının 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada 

gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 80.05/2 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.10.2014-118 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 28.10.2014-4297 ADANA 

 

Osmaniye İli, Sumbas İlçesi, Akdam-Karaömerli Mahallesi sınırlarında bulunan 1. ve 

3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Cennetler Örenyeri sit alanı sınırlarına ilişkin 

Kurulumuzun 26.07.2013 gün ve 2614 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

27.10.2014 tarihli raporu, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

29.09.2006 gün ve 2050 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Osmaniye İli, Sumbas İlçesi Akdam-Karaömerli Mahallesi sınırlarında bulunan 1. ve 

3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Cennetler Örenyerine ait 29.09.2006 gün ve 2050 sayılı 

kararı eki haritada belirlenmiş olan 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ayakta olan kültür 

varlıklarını tam olarak içine almadığı, 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının ise Cennetler 

Örenyerinin kuzeyinde ormanın içindeki ayakta olan kültür varlıklarını içine almadığının 

anlaşıldığına; Bu bağlamda, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yüzeydeki arkeolojik veriler 

ışığında yapılan tespit sonucu Cennetler Örenyeri sit alanı sınırlarına ilişkin önerilen ve kararımız 

eki revize sit fişi ile 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada genişletilerek 

belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, 29.09.2006 gün ve 2050 

sayılı karar eki sit alanı sınırlarının iptaline, sit alanında kalan parsellerin tapu kayıtlarına şerh 

verilmemişse sit sınırı ve derecesine göre şerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine, sit 

alanının tamamı için 2863 sayılı yasanın 17.maddesi gereği Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve 

Kullanma Koşulları taslağının tespit ekibince belirlenerek değerlendirilmek üzere Kurulumuza 

sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 46.01.86 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.10.2014-119 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.10.2014-4329 ADANA 

 

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Yazıbelen Mahallesi, 636, 637 parseller üzerinde yer 

alan Aynalı Höyüğünün 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; 

Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.10.2014 gün ve 3322 sayılı yazısı 

yazısı ve eki Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 30.09.2014 günlü rapor 

okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda, 

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Yazıbelen Mahallesi, 636, 637 parseller üzerinde yer 

alan Aynalı Höyüğün 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen ve 

kararımız eki haritalarda gösterilen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2014- 190 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 27.05.2014- 2324 İSTANBUL 

 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Küçük Piyale  Mahallesi, Pişmaniye Sokağı , 1166 ada, 42  

parsel sayılı yerde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 

07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kararı ile belirlenen Beyoğlu Kentsel Sit Alanı dışında yer alan,  

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.10.2003 tarih ve 15398 

sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, ahşap ev  ve kargir ev vasıflı, 

şahıs mülkiyetindeki taşınmaza ilişkin  tescil kararının yeniden değerlendirilerek Kurul görüşünün 

bildirilmesinin istendiği ilgilisinin 13.03.2014 kayıt tarihli başvurusu, Müdürlük raportörlerinin 

27.03.2014 tarihli raporu K-2457 numaralı dosyası eşliğinde okundu, yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi,  Küçük Piyale Mahallesi, Pişmaniye Sokağı, 1166 ada, 42  

parsel sayılı yerde bulunan taşınmaza ilişkin İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 06.10.2003 tarih ve 15398 sayılı kararının geçerli olduğuna, korunması 

gerekli kültür varlığı olarak tescilinin devamına, koruma grubunun II olarak belirlenmesine  karar 

verildi. 10053/1-1 

————— 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 46.01.87 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.10.2014-119 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.10.2014-4330 ADANA 

 

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Karagöz, Bakraç, Gaziosmanpaşa Mahalleleri sınırları 

içerisinde kalan  Aristil 2 Tümülüsünün 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi 

istemine ilişkin; Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.10.2014 gün ve 

3322 sayılı yazısı ve eki Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 29.09.2014 

günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda, 

Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Karagöz, Bakraç, Gaziosmanpaşa Mahalleleri sınırları 

içerisinde kalan  Aristil 2 Tümülüsünün 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 

1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1.derece arkeolojik sit alanı 

sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 30.10.2014- 81 Toplantı YERİ: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 30.10.2014-1346 

 

Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Altköy Köyü, sınırlarında bulunan Köroğlu Mağarasının 

tescillenmesi hususundaki Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.05.2014 tarih ve 965 

sayılı yazısı gereği tescilinin değerlendirilmesine yönelik Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

2014/328 sayılı raporu, konuya ilişkin; Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

18.06.2014 tarihli ve 1171 sayılı, Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 

04.07.2014 tarihli ve 600 sayılı,  Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 04.07.2014 tarihli 

ve 3082 sayılı,  Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 26.08.2014 tarihli ve 254920 sayılı, Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü ‘nün 25.07.2014 tarihli ve 473409 sayılı, 15.İletim 

Tesis ve Grup Müdürlüğü’nün 20.06.2014 gün ve 3980 sayılı, görüş yazıları okundu, 

dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Altköy sınırları içerisinde kalan, Erzurum Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 18.06.2014 tarihli ve 1318 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilen Köroğlu Mevkiindeki kalıntının yapı grubunun “II. grup” ve 

koruma alanının kararımız eki haritada ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği 

şekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 30.10.2014- 81 Toplantı YERİ: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 30.10.2014-1349 

 

Tunceli İli, Pertek İlçesi, Çukurca Köyü, 480 parselde bulunan korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan ve herhangi bir sit alanı içerisinde yer almayan 

taşınmaza ilişkin 2014/356 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan 

görüşme sonucunda; 

Tunceli İli, Pertek İlçesi, Çukurca Köyü, 480 parselde bulunan Höyüğün 2863 sayılı 

Kanunun 6 ncı maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının kararımız eki 1/2.000 ölçekli haritada koordinatlı şekliyle 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 31.10.2014- 82 Toplantı YERİ: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 31.10.2014-1370 

 

Erzurum İli, Oltu İlçesi, Bahçecik Mahallesi, 137 ada, 1 parselde bulunan Erzurum Kültür 

Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 04.05.2007 tarih ve 607 sayılı kararıyla tescil edilen 

Gözetleme Kulesi kalıntısının parselinden de geçen "Oltu-Şenkaya Doğalgaz Boru Hattı" 

projesinin yapılmasına yönelik kurum görüşümüz bildirilmesi istemini içeren   BOTAŞ Boru 

Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Arazi İnşaat  ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı'nın 09.06.2014 

tarih ve 17828 sayılı yazısı, 2014/385 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonucunda; 

Erzurum İli, Oltu İlçesi, Bahçecik Mahallesi, 137 ada, 1 parselde yer alan Erzurum Kültür 

ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 04.05.2007 tarih ve 607 sayılı kararıyla korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Gözetleme Kulesi Kalıntısının koruma alanının 

kararımız eki 1/5.000 ölçekli haritada işaretli şekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 30.10.2014- 81 Toplantı YERİ: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 30.10.2014-1351 

 

Tunceli İli, Pertek İlçesi, Ayazpınar Köyü, Kilise Mevkiinde tespit ve tescil edilen Sit 

Alanı olup olmadığı varsa buna ilişkin tespit ve tescil kayıtlarının gönderilmesi istemini içeren 

Pertek Sulh Ceza Mahkemesinin 15.01.2014 gün ve 2014 / 7 esas sayılı yazısı, 2014/ 393 sayılı 

rapor okundu, dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Tunceli İli, Pertek İlçesi, Ayazpınar Köyü sınırları içinde bulunan Kale kalıntısı ve Kaya 

Mezarları ile yerleşim alanının kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. Derece Arkeolojik 

Sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU" 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.10.2014 - 80 09.09.519 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.10.2014 - 3190 Toplantı Yeri 

 AYDIN 

 

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya ve Köprüalan Mahalleleri dahilindeki Eğilmezkaya 

üzerinde ve çevresinde yayılım gösteren ve içerisinde 8 bin yıl geçmişi olan Prehistorik Döneme 

ait 3 adet kaya resmi, zeminde izlenebilen 430m uzunluğunda antik yollar, Bizans dönemi sınır 

işaretleri, Geç Roma Dönemine ait sur yapıları,  yerleşim kalıntıları ve yüzeyde yoğun pişmiş 

toprak ve  amorf seramik parçalarının yayılım gösterdiği; Karakaya Mahallesindeki tapunun 113 

ada; özel mülkiyete ait 200 nolu parsel ile Maliye Hazinesine ait 199 nolu parsel, Köprüalan 

Mahallesindeki özel mülkiyete ait 103 ada; 22 ve 25 nolu parselleri kısmen kapsayacak şekilde 

belirlenen alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı tespitini içeren; Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü  ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca 

ortaklaşa hazırlanan 28.10.2014 tarihli teknik rapor ve eki öneri sit fişi ve koordinat listesinin 

bulunduğu 1/5.000 ölçekli Eğilmezkaya I. derece arkeolojik sit haritası ile konuya ilişkin tüm 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Aydın İli, Söke İlçesi, Karakaya ve Köprüalan Mahalleleri dahilindeki Eğilmezkaya 

üzerinde ve çevresinde yayılım gösteren ve içerisinde 8 bin yıl geçmişi olan Prehistorik Döneme 

ait 3 adet kaya resmi, zeminde izlenebilen 430m uzunluğunda antik yollar, Bizans dönemi sınır 

işaretleri, Geç Roma Dönemine ait sur yapıları,  yerleşim kalıntıları ve yüzeyde yoğun pişmiş 

toprak ve  amorf seramik parçalarının yayılım gösterdiği; Karakaya Mahallesindeki tapunun 113 

ada; özel mülkiyete ait 200 nolu parsel ile Maliye Hazinesine ait 199 nolu parsel, Köprüalan 

Mahallesindeki özel mülkiyete ait 103 ada; 22 ve 25 nolu parselleri kısmen kapsayacak şekilde 

belirlenen alanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı  özelliği gösterdiğinden; kararımız eki sit fişi ve 1/5.000 

ölçekli sit haritasında koordinat listesi belirtilerek sınırları işaretlendiği şekliyle Eğilmezkaya I. 

Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, Kurulumuzdan izin 

alınmadan Sit sınırları içerisinde her hangi bir uygulamaya gidilmemesi ve korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlıklarının tahribata uğramaması için söz konusu sit sınırları içerisindeki 

ruhsatlı bulunan madencilik faaliyetlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle durdurulması gerektiğine karar verildi. 
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www.bbasimevi.gov.tr
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
— Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/83)
— Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2014/51)
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)
— Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma

Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler
Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:
2014/6)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/112 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/113 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 10/11/2014 Tarihli ve 2014/114 Sayılı Kararı
— Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

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. 
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