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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI VE
GÜRCİSTAN ENERJİ BAKANLIĞI ARASINDA TÜRKİYE-GÜRCİSTAN 

ELEKTRİK ENTERKONNEKSİYONLARININ GELİŞTİRİLMESİ 
HAKKINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6612 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 29 Temmuz 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan
Elektrik Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.

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

25/2/2015
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE, ENERJİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

BAKANLIĞI ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ HAKKINDA 
MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6613 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 14 Mayıs 2010 tarihinde Atina’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.

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

25/2/2015
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINAİ

KALKINMA ÖRGÜTÜ (UNIDO) ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6614 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 15 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaş-

ması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/2/2015

—— • ——
30 EYLÜL 1957 TARİHLİ TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE 

ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ 

(ADR) MADDE 1 (a), MADDE 14 (1) VE MADDE 14 (3) (b)'SİNİ 

TADİL EDEN PROTOKOLE KATILMAMIZIN 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6615 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) “30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası

Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14

(3) (b)’sini Tadil Eden Protokol”e katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/2/2015

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA KARAYOLUYLA ULUSLARARASI YÜK VE 

YOLCU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6616 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 6 Ocak 2012 tarihinde Sofya’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hü-

kümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu

Taşımacılığı Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/2/2015
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA VE HERSEK BAKANLAR

KONSEYİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6617 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 11 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması”nın

onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/2/2015

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ 

BAKANLAR KURULU ARASINDA DİPLOMATİK MİSYON VE KONSOLOSLUK 

ÜYELERİNİN AİLE BİREYLERİNİN KAZANÇ GETİRİCİ BİR İŞTE 

ÇALIŞMALARINA OLANAK SAĞLAYAN ANLAŞMANIN 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN

Kanun No. 6618 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 26 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Kon-

solosluk Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan

Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/2/2015

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE 

KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6619 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 30 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko-

runmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/2/2015
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ

ARASINDA BAŞTA TERÖRİZM VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR OLMAK ÜZERE 

AĞIR SUÇLARLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6620 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 29 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere

Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/2/2015

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİNİN 

DEMİRYOLU BAĞLANTISI OLAN LİMANLARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI 

DEMİRYOLU-FERİBOT HATTININ ORGANİZASYONU İLE İLGİLİ 

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6621 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 20 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

ile Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası

Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşma”nın onaylanması uygun bulun-

muştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/2/2015

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA 

HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6622 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 4 Temmuz 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşması”nın onaylanması uygun

bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
25/2/2015
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HİNDİSTAN CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE 

KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6623 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 9 Nisan 2013 tarihinde Yeni Delhi’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve

Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/2/2015

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ

ARASINDA TÜRKMENİSTAN’DAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE DOĞALGAZ

SEVK EDİLMESİ KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ÇERÇEVE ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6624 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 30 Mayıs 2013 tarihinde Aşkabat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Türkmenistan’dan Türkiye Cumhuriyetine

Doğalgaz Sevk Edilmesi Konusunda İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması uygun

bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/2/2015

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ARASINDA ORMANCILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ 

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6625 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 10 Nisan 2013 tarihinde Bişkek’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması”nın

onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/2/2015
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14 EKİM 1994 TARİHİNDE ANKARA’DA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ İLE KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA 

ULAŞTIRMA ANLAŞMASINA DEĞİŞİKLİK GETİRİLMESİNE İLİŞKİN 

PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN

Kanun No. 6626 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 10 Nisan 2013 tarihinde Bişkek’te imzalanan “14 Ekim 1994 tarihinde

Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Ara-

sında Hava Ulaştırma Anlaşması’na Değişiklik Getirilmesine İlişkin Protokol”ün onaylanması

uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015

—— • ——
GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇOKULUSLU BARIŞ GÜCÜ ANLAŞMASINA BEŞİNCİ

EK PROTOKOL VE PROTOKOLE İLİŞKİN TEKNİK HATALARIN

DÜZENLENMESİ TUTANAĞININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6627 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) “Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek

Protokol” ve “Protokol’e İlişkin Teknik Hataların Düzenlenmesi Tutanağı”nın onaylanması

uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015

—— • ——
D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ

EKİNİ TEŞKİL EDEN TAVİZ LİSTELERİNİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6628 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 13 Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’da imzalanan ve 23/2/2011 tarihli

ve 6157 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli

Ticaret Anlaşması’nın Ekini Teşkil Eden Taviz Listeleri”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Söz konusu Anlaşmanın ekini teşkil eden taviz listelerinde yapılacak değişiklikleri

onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015
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GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİN GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİ KURAN

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TAVSİYE KARARININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6629 Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 30 Haziran 2007 tarihli “Gümrük İşbirliği Konseyi’nin Gümrük İş-

birliği Konseyi’ni Kuran Sözleşme’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararı”nın onay-

lanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015

—— • ——
VİŞEGRAD’DAKİ SOKULLU MEHMET PAŞA KÖPRÜSÜNÜN YAPISAL 

UNSURLARININ DURUMUNUN TESPİT EDİLMESİ, RESTORASYON 

PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE PROJENİN UYGULANMASI 

KONUSUNDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUN

Kanun No. 6630 Kabul Tarihi: 12/2/2015

MADDE 1 – (1) 24 Mayıs 2007 tarihinde imzalanan “Vişegrad’daki Sokullu Mehmet

Paşa Köprüsü’nün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin

Hazırlanması ve Projenin Uygulanması Konusundaki İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uy-

gun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/2/2015

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ 

ARASINDA TARIM ALANINDA TEKNİK, BİLİMSEL VE EKONOMİK 

ALANDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ 

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6631 Kabul Tarihi: 12/2/2015

MADDE 1 – (1) 30/5/2013 tarihinde Aşkabat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hü-

kümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik

Alanda İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25/2/2015
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:
31.12.2014 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar

Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 31.12.2014 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci
sınıfa ayrılma incelemesine tâbi tutulan adli ve idari yargı hâkim ile Cumhuriyet başsavcı ve
savcılarının adlarını gösterir liste aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren
1 ay içinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yazılı başvurmak sureti ile durumlarının
incelenmesini isteyebilirler.
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ÇALIŞMA ESASLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal

Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 15 inci maddesine beşinci fıkrasın-

dan sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül etti-

rilmiştir.

“(6) Satın alma yöntemine bakılmaksızın, 26 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin

(4) numaralı alt bendinde belirtilen tutarın 10 katını aşan harcamalar için Teknik İşletici tara-

fından Müsteşarlığa bilgi verilir. Kurum işlerinin yürütümünde Müsteşarlık tarafından belirle-

nen esaslara uyulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettiril-

miştir.

“g) Kuruma ait harcama planını her yıl Yönetim Kuruluna sunmadan önce Müsteşarlı-

ğın onayına sunmak.

ğ) İzleyen yılda yapılması planlanan önemli faaliyet ve projelere, içinde bulunulan yılda

gerçekleştirilen faaliyet ve projelerin durumuna ve Kurumca bir sonraki yıl gerçekleştirilecek

reasürans plasmanına ilişkin her yıl Ekim ayının ilk haftası içinde Müsteşarlığa sunum yap-

mak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/8/2012 28385

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/12/2013 28385
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Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ

İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi mülkiyetinde bulunan

taşınmazlar ile Hazinenin özel mülkiyetinde olmayıp Hacettepe Üniversitesinin kullanımında
bulunan taşınmazların değerlemesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ile ecrimisil ve tahliye iş-
lemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi mülkiyetinde bulunan taşınmazlar veya Ha-
zinenin özel mülkiyetin olmayıp Hacettepe Üniversitesinin kullanımında bulunan taşınmazların
idaresine ilişkin her türlü iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

ve Kontrol Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/11/1981 tarihli
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bedel tespit komisyonu: Bu Yönetmelikte yer alan, tahmin edilen bedel tespit işlem-

lerini yapmak, ecrimisili tespit ve takdir etmek ve Üniversitece verilecek benzer görevleri yü-
rütmek üzere ihale yetkilisi tarafından Üniversitenin taşınmazları ve değerlemesi konusunda
uzmanlığı ya da tecrübesi olan personel arasından seçilen ve üç kişiden oluşan komisyonu,

b) Ecrimisil: Taşınmazın, Üniversitenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal
veya tasarruf edilmesi sebebiyle, Üniversitenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya fuzuli
şagilin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın Üniversitece talep edilen tazminatı,

c) Fuzuli şagil: Kusuru aranmaksızın Üniversiteye ait bir taşınmazın zilyetliğini Üni-
versitenin izni veya kabulü olmaksızın eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa
olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişileri,

ç) İhale: Kanunda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından
seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan söz-
leşmeden önceki işlemleri,

d) İhale komisyonu: Bu Yönetmelikte belirtilen ihale ile ilgili işleri yürütmek üzere
ihale yetkilisi tarafından seçilen üyelerden oluşan komisyonu,

e) İrtifak hakkı: Bir taşınmaz üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya
mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz
veya kişi lehine aynî hak olarak kurulan yükümlülüğü,

f) İstekli: Taşınmaz satışı, kiralaması ve irtifak hakkı tesisi işlerinin ihalesine teklif
veren gerçek veya tüzel kişileri,

g) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,
ğ) Kiraya verme: Üniversite taşınmazlarının ve bunlarla ilgili hakların kiraya verilme-

sini,
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h) Müşteri: Üzerine ihale yapılan ve sözleşeme imzalanan istekli veya isteklileri,
ı) Ön izin: İrtifak hakkı kurulmadan önce; tescil, ifraz, tevhit, terk gibi işlemlerin ya-

pılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması
ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için Üniversitece verilen izni,

i) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
j) Satış: Taşınmaz satışını,
k) Sözleşme: Üniversite ile müşteri arasında yapılan ve ihale yetkilisince imzalanan

yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî usul ve esaslarını gösteren

belge veya belgeleri,
m) Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini,
n) Taşınmaz: Tapuda Hacettepe Üniversitesi adına kayıtlı bulunan taşınmazları,
o) Taşınmaz geliştirme: Üniversitenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların Üniversite-

nin uzun vadeli plan ve hizmet gereklerine uygun hale getirilmesi amacıyla; satışı, kadastro ve
imar işlemleri, tevhidi, ifrazı, projelendirmesi, inşaat yapımı, ruhsat işleri, kullanım amacının
düzenlenmesi, işletilmesi ve benzeri hususlarda gerekli işlemlerin yapılmasını,

ö) Taşınmazın değerlendirilmesi: Taşınmazın satış, kiraya verme ve irtifak hakkı tesisi
ve benzeri yollarla değerlendirilmesini,

p) Taşınmazın değerlemesi: Üniversite taşınmazının, taşınmaza bağlı hakların, sorum-
lulukların ve kısıtlılıkların ya da bir taşınmaz projesinin değerleme günündeki tanımlı değerinin
objektif ölçülere dayanarak belirlenmesini,

r) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
s) Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin

en yükseğini,
ş) Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler, Tapu İşlemlerinde Yetki, İhale Yetkilisi, 

Komisyonu ve İşlem Dosyası

İlkeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, açıklık ve rekabet, eşit muamele,

kamuoyu denetimi, etkinlik ve verimlilik ilkeleri esastır.
Tapu işlemlerinde yetki
MADDE 5 – (1) Üniversitenin taşınmazlarıyla ilgili olarak tapu sicilinde işlem yap-

maya Rektör veya Rektörün görevlendireceği Üniversite personeli yetkilidir.
İhale yetkilisi
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırmaya, ihale komisyonları kurmaya

ve ihale kararlarını onaylamaya ve sözleşme imzalamaya Rektör veya usulüne uygun olarak
yetki devri yapılmış görevliler yetkilidir.

İhale komisyonu
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere; biri ihale konusu işle ilgili

birimde görevli personel, biri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeli, olmak şartıyla en
az üç kişinin katılımıyla kurulan ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu yedekleriyle
birlikte görevlendirir.
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(2) İhale komisyonu başkanı, işin özelliğine göre genel sekreter yardımcıları veya daire
başkanları arasından görevlendirilir.

(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer ör-
neği ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(4) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Ka-
rarlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, karşı oy gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imza-
lamak zorundadır.

(5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale do-
kümanı, ilân metinleri, gerekli projeler, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler
ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

(2) İhale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının ihale işlemlerini izle-
mesi de dâhil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını
sağlayan her türlü tedbiri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılabilme Şartları, İhaleye Katılamayacak Olanlar ve Şartnameler

İhaleye katılabilme şartları
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılabilmek için;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olunması,
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını

bildirmeleri,
ç) Üniversitece istenilen teminatın verilmiş olması,
d) Tüzel kişilerde ise bu maddede sayılan şartlara ilave olarak, Üniversite Rektörlüğü-

nün bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından
veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ol-
duğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi ve imza sir-
külerini vermeleri,

e) Üniversitece tespit edilecek diğer belgelerin verilmesi, aranacak nitelik ve yeterliliğe
sahip olunması,

gerekir.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 10 – (1) Üniversite ile ilişkisi olan aşağıdaki kişiler doğrudan veya dolaylı

olarak ihalelere katılamazlar:
a) İhale yetkilisi.
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, denetlemek ve gözetmekle

görevli olanlar.
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c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece
dâhil) kan ve kayın hısımları.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin; yönetim kurullarında görevli olmadıkları
anonim ortaklıklar hariç olmak üzere ortakları.

d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici
veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

Şartnameler
MADDE 11 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren idari ve teknik şart-

name ve varsa ekleri Üniversite tarafından hazırlanır.
(2) Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka

genel olarak aşağıdaki hususlar da gösterilir:
a) İşin niteliği, nevi ve miktarı.
b) Taşınmazın tapu kaydına göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzölçümü,

hisse ve imar durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada, parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları
ve fiilî durumu.

c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar.
ç) Taşınmazın teslim şekli ve şartları.
d) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme hâlinde alınacak ceza ve zamlar.
e) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler.
f) İhaleyi yapıp yapmamakta Üniversitenin serbest olduğu.
g) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde ihale yetkilisince

onaylanacağı veya feshedilebileceği.
ğ) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği.
h) Ödeme yeri ve şartları.
ı) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.
i) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.
j) Taşınmazın tapuda ne şekilde devrinin yapılacağı ve/veya üzerinde ne şekilde ayni

hak tesis edileceğine ilişkin hususlar.
k) Sözleşmenin geçerlilik şartı.
(3) İhalesi yapılacak işe ait şartnameler ve eklerinin tasdikli örnekleri, bedelsiz veya

özelliklerine göre Üniversitece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir.
(4) Şartname ve ekleri Üniversitede bedelsiz görülebilir.

İKİNCİ KISIM
Ortak Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri

İhale usulleri
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde, aşağıdaki usuller

uygulanır:
a) Kapalı teklif usulü.
b) Açık teklif usulü.
c) Pazarlık usulü.
(2) İşin gereğine göre, bu usullerden hangisinin uygulanacağı, bu Yönetmelik hüküm-

lerine uygun olarak ihale yetkilisi tarafından belirlenir.
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Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması
MADDE 13 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üstüne isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak
göstereceği adres yazılır.

(2) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici
teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci zarfa
konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe
ait olduğu yazılır.

(3) Teklif mektupları istekli tarafından imzalanır ve bu mektuplarda şartname ve ekle-
rinin tamamen okunup kabul edildiği belirtilir, teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak
yazılır.

(4) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya dü-
zeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

Kapalı teklif usulünde tekliflerin verilmesi
MADDE 14 – (1) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılı-

ğında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler
iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu baş-
kanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta
ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekir.
Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla
tespit edilir.

(2) İhale komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Kapalı teklif usulünde dış zarfın açılması
MADDE 15 – (1) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tuta-

nakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak,
istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir. Dış
zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

(2) Belgeleri ile geçici teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mek-
tuplarını taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca bir işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte
kendilerine veya vekillerine iade olunur. Teklif mektubu kendilerine iade edilenler ihaleye ka-
tılamazlar.

Kapalı teklif usulünde iç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması
MADDE 16 – (1) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katıla-

cakların dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak,
teklifler ihale komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste
komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(2) Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan ve 13 üncü maddede yer alan hü-
kümlere uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(3) Geçerli teklifler bu suretle tespit edildikten sonra en yüksek teklifin altında olmamak
kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilerden sıra ile yeniden sözlü veya yazılı teklifte bulu-
nulması istenir. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. İhaleden
çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin
imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden teklif ve-
remezler.
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(4) Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, oturumda
hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklifle aynı olan birden fazla teklifin
bulunması hâlinde ise, bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır.

(5) İhale komisyonu, uygun gördüğü her aşamada daha önce ihaleden çekilenler hariç
olmak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuç-
landırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

Kapalı teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması
MADDE 17 – (1) 14 üncü madde uyarınca kabul edilen teklifler incelenerek;
a) İhalenin yapıldığı ve ihale yetkilisinin onayına sunulduğu,
b) Tekliflerin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve

şartnamelerde daha uzun bir süre öngörülmemiş ise ihale kararının on beş günü geçmemek
üzere başka bir güne bırakıldığı,

c) İhalenin yapılmadığı
hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar özeti hâlinde yazılarak,

ihale komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
Kapalı teklif usulünde ihalenin yapılamaması
MADDE 18 – (1) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı veya teklif

olunan bedel ihale komisyonunca uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale
açılır.

Açık teklif usulünün uygulanması
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde tahmin edilen be-

deli, Kanunun 45 inci maddesi gereğince her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen
tutarı geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Açık teklif usulüne göre ihaleler, is-
teklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

(2) Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına
ulaşmış olmak şartıyla 13 ve 14 üncü maddelerde yer alan hükümlere uygun olarak düzenle-
yecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

(3) Teklif sahibinin ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde postayla gönderilen, son
ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Açık teklif usulünde ihale
MADDE 20 – (1) İlanda belirtilen ihale saati gelince, ihale komisyon başkanı istekli-

lerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabi-
leceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesini kararlaştırır. Bu
işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

(2) Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkarılır. Diğer istekliler,
önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler
ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, ihale komisyon başkanı postayla ya-
pılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar.
Bundan sonra istekliler, sırayla tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen istekli-
lerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çe-
kinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir.

(4) İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar.
(5) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden

ihale komisyonu huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce
ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
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Açık teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması
MADDE 21 – (1) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale, 17 nci maddede

yer alan hükümlere göre karara bağlanır.
Açık teklif usulünde ihalenin yapılamaması
MADDE 22 – (1) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin

belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, yeniden aynı usulle ihale açılır.
Pazarlık usulünde ihale
MADDE 23 – (1) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle

bağlı değildir. İhaleler, ihale komisyonu tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha
fazla istekliden yazılı veya sözlü teklifler almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

(2) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılan-
ların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Hazırlık

Tahmin edilen bedel tespiti
MADDE 24 – (1) Tahmin edilen bedel, bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve karara

bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurul-
mak suretiyle rayiç bedel esas alınır.

(2) İşin özelliğine göre gerektiğinde tahmin edilen bedel veya bu bedelin hesabında
kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilir-
kişilerden soruşturulur.

(3) Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında
(Ek-4 ve 5) gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır. Tahmin edilen bedel tespit raporu ile
karara bağlanır (Ek-12).

(4) Tahmin edilen bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca ayrıca tahkik ettirilir.
(5) Ancak tahmin edilen bedel;
a) Satış ihalesinde üzerinde bulunan ve mevcut durumu itibariyle kullanılması ekono-

mik olmayan binaların yıkım masrafını aşan asgari levazım bedeli ve varsa bu nitelikte olmayan
diğer binalar ile taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinden,

b) İrtifak hakkı kurulmasında ilk yıl taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare
birim değerinin yüzde ikisinden,

c) Kirada ise ilk yıl, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin
yüzde dördünden

az olmamak üzere tespit ve takdir edilir.
(6) Ön izin bedeli, irtifak hakkı ihale bedelinin yüzde yirmisidir. Fiili kullanım olması

halinde ön izin bedeli, irtifak hakkı ihale bedelidir.
(7) Ön izin verilen hâllerde, ilk yıl irtifak hakkı bedeli, ihale ile belirlenen bedelin ön

izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici
Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırıl-
ması suretiyle tespit edilerek güncellenir.

(8) Üniversiteye ait olup 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47 nci
maddesi uyarınca kamu hizmetinin görülmesi amacıyla bu Kanuna ekli cetvellerde sayılan
kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen taşınmazlarda bulunan ve büfe, kantin, çay ocağı
olarak kullanılmak üzere kiraya verilecek yerlerin tahmini kira bedeli, yukarıdaki hükümlere
tabi olmaksızın kendisine tahsis yapılan kurum yetkililerinden alınacak bilgiler de göz önünde
tutularak Üniversitece tespit edilir.
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Onay belgesi
MADDE 25 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedel, ihalede kullanılacak
usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname ve sözleşme
gerekip gerekmeyeceği ayrıca şartname ve ekleri bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği,
bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı belirtilir.

(2) Onay belgesi Üniversitenin ilgili birimince hazırlanır ve ihale yetkilisi tarafından
onaylanır.

İhalenin ilanı
MADDE 26 – (1) İhale konusu olan işler, aşağıdaki usul ve esaslara göre isteklilere

ilan yoluyla duyurulur:
a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az

bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale
günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.

b) Diğer şehirlerde yapılacak ilanlarda, tahmin edilen bedeli her yıl Kanunun 17 nci
maddesinin ikinci fıkrasına göre merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı aşan
ihale konusu işler, (a) bendine göre yapılacak ilanlardan başka tirajı göz önüne alınarak ili, Ba-
sın İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gün
önce bir defa ilan edilir.

c) Tahmin edilen bedeli (b) bendinde belirlenen miktarın üç katını aşan ihale konusu
işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defada Resmî Gazete'de ilan edilir.

ç) İdare, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka
gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayımlatabilir.

(2) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için İdare, ilan yapıp yapmamakta serbesttir.
(3) Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale günü hesaba katılmaz.
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 27 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususlar belirtilir:
a) İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Tahmin edilen bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı.
d) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu.
e) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar ne-

reye verileceği.
Şartname ve eklerinde değişiklik hâlinde ilan
MADDE 28 – (1) İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz.

Ancak, değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu hâllerde, bunu gerektiren sebepler ve zorunlu-
luklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı şekilde ilan
olunur.

İlanın uygun olmaması
MADDE 29 – (1) 26 ve 27 nci maddelerde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar

geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
(2) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshe-

dilir. Ancak, işte ivedilik ve ihalede Üniversitenin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Ba-
kanlığının uygun görüşü ve ihale yetkilisinin onayıyla geçerli sayılabilir.
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(3) İlanın uygun olmaması nedeniyle ihalenin veya sözleşmenin bozulması hâlinde,
müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masraflar ve varsa ödenen bedeller iade
edilir.

İhalenin tatil gününe rastlaması
MADDE 30 – (1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale; tekrar

ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra
çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

Tekliflerin açılma zamanı
MADDE 31 – (1) Tekliflerin açılma zamanı, Üniversitenin çalışma saati içinde olmak

üzere tespit edilir. Açılma zamanı için Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi veya Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra ça-
lışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. Tekliflerin açılma zamanından sonra
ihale komisyonuna ulaşan teklifler dikkate alınmaz.

Geçici teminat
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak;
a) Satış ihalelerinde, tahmini bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, yüzde otuzuna

kadar işin niteliğine göre ihale yetkilisi tarafından belirlenecek miktarda,
b) Taşınmazların kiraya verilmesi, sınırlı aynî hak tesisi veya ön izin verilmesi ihalele-

rinde, tahmini bedelin yüzde üçü oranında
geçici teminat alınır.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 33 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda be-

lirtilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk parası.
b) Mevduat ve katılım bankalarınca verecekleri süresiz teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

(2) Mevduat ve katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların
istekliler tarafından Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılması zorunlu
olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.

(3) Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra Üniversitenin Stra-
teji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici
teminatları imza karşılığında hemen iade edilir.

(4) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde
suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Rektörlüğe in-
tikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mek-
tupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mek-
tupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.

(5) Her ne suretle olursa olsun Üniversite tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararı

Uygun bedelin tespiti
MADDE 34 – (1) Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif

edilen bedellerin en yükseğidir.
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İhale komisyonunun ihalenin yapılmasında takdiri
MADDE 35 – (1) İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yap-

mamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar
MADDE 36 – (1) Kararlarda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller,

ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış
ise nedenleri belirtilir.

İhale kararlarının kesinleşmesi
MADDE 37 – (1) İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisince

karar tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkili-
sinin onay veya ret kararı ile ihale kararı kesinleşir.

(2) İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 38 – (1) İhale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararları, onaylandığı gün-

den itibaren en geç beş iş günü içinde üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak su-
retiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır.

(2) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi hâlinde de durum istekliye
aynı usulde bildirilir.

(3) Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet aracılığı
ile ayrıca yayınlanabilir.

İhalede hazır bulunmayan isteklilerin itirazları
MADDE 39 – (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâlet-

nameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz ede-
mezler.

Zam ve indirim teklifleri
MADDE 40 – (1) Son teklifler verildikten sonra zam veya indirim teklifleri kabul

edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kesinleşen bütün ihaleler bir sözleşmeye

bağlanır. İrtifak hakkı kurulmasına ilişkin işlemlerde tapuda resmî senet düzenlenir.
(2) Sözleşme, Üniversite adına ihale yetkilisi tarafından imzalanır ve dördüncü fıkrada

sayılan istisnalar dışında müşteri tarafından notere tasdik ettirilir.
(3) Peşin satışlarda sözleşme yapılması zorunlu değildir.
(4) İlk yıl kira bedeli, Kanunun 76 ncı maddesi gereğince her yıl merkezî yönetim bütçe

kanunuyla belirlenen parasal sınırın yüzde onunu aşmayan sözleşmeler, kamu idareleriyle ya-
pılacak sözleşmeler ve ilk yıl kira bedeli ne olursa olsun büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin,
geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesinde düzenlenecek söz-
leşmelerin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.

Kesin teminat
MADDE 42 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden ihale bedelinin yüz-
de altısı oranında kesin teminat alınır. Ancak satış ihalelerinde kesin teminat alınmaz.
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(2) Müşterinin kesin teminat vermesi gerektiği hâlde bu zorunluluğa uymaması duru-
munda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici
teminat gelir kaydedilir.

(3) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(4) Sözleşmenin yapılmasından sonra geçici teminat iade edilir.
Kesin teminatın geri verilmesi
MADDE 43 – (1) Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun

biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan ve müşterinin bu işten dolayı Üniversiteye herhangi bir
borcunun olmadığı tespit edildikten sonra iade edilir.

Sözleşme yapılmasında müşterinin görev ve sorumluluğu
MADDE 44 – (1) Sözleşme yapılması gerekli olan hâllerde müşteri, 37 nci maddeye

göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren on beş gün içinde geçici
teminatı kesin teminata çevirerek Üniversite tarafından düzenlenecek sözleşmeyi imzalamak
zorundadır. Müşteri, zorunlu ise aynı süre içinde sözleşmeyi notere tasdik ve tescil ettirerek
Üniversiteye vermekle yükümlüdür.

(2) Müşterinin, aynı süre içinde ihale bedeli, vergi, resim ve harçları ile diğer giderleri
ödemesi, varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale iptal edilir ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.

İdarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 45 – (1) Üniversite, 44 üncü maddede belirtilen süre içinde sözleşme yapıl-

ması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmazların satışında ferağa ait işlem-
leri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre; satılan, kiraya verilen ve irtifak
hakkı kurulan taşınmazları teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi
hâlinde müşteri, sürenin bitiminden itibaren on beş gün içinde, on gün müddetli bir noter ih-
tarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir.
Müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

(2) Tebligatın 38 inci maddedeki sürede yapılmamasından dolayı Üniversitenin zararına
sebep olanlar hakkında kanunî işlem yapılır.

Müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması
MADDE 46 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi

veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, kiraya
verilen, ya da üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazı sözleşmesinde öngörülen amaç dışında
kullanması ve İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı
durumu devam ettirmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.

(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.
Sözleşmenin devri
MADDE 47 – (1) İhale süresiyle sınırlı kalmak kaydıyla sözleşme, ihale yetkilisinin

yazılı izni ile başkasına devredilebilir veya sözleşmeye ortak alınabilir. Ancak, devralacak veya
ortak olacak olanlarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması veya ortak alınması
hâlinde sözleşme feshedilir ve müşteri hakkında 46 ncı madde hükümleri uygulanır.
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Müşterinin ölümü
MADDE 48 – (1) Müşterinin ölümü hâlinde, Üniversiteye borcu varsa mahsup edil-

dikten sonra teminatı kanunî mirasçılarına verilir. Ancak; Üniversite, varislerden istekli olanlara
ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde kesin teminatın verilmesi şartıyla sözleşmeyi devre-
debilir.

Müşterinin iflası hâli
MADDE 49 – (1) Müşterinin iflas etmesi hâlinde sözleşme feshedilir. Bundan bir zarar

doğarsa 46 ncı maddeye göre işlem yapılır.
Müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyeti hâli
MADDE 50 – (1) Müşteri, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede

sağlık kurulu raporu ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyecek duruma düşerse, bu hâllerin oluşundan itibaren
otuz gün içinde Üniversitenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam
edebilir.

(2) Müşteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrumsa, yerine
ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyım tayin edilmesi istenebilir.

(3) Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması hâlinde sözleşme feshedilir. Bundan bir
zarar doğarsa 46 ncı maddeye göre işlem yapılır.

Müşterinin birden fazla olması hâli
MADDE 51 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından müşterek ve müteselsil

sorumluluk esasına göre yapılan taahhütlerde, müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya
mahkûm olması gibi hâller bu müşterinin varlığı taahhüdün yerine getirilmesi için zorunlu de-
ğilse sözleşmenin devamına engel olmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşınmaz Değerlendirilmesi Usulleri

BİRİNCİ BÖLÜM
Satış

İhaleye hazırlık
MADDE 52 – (1) Satışa çıkarılacak taşınmazın mahallinde ölçekli bir krokisi çizilir

ve Bedel Tespit Komisyonu tarafından bedel tespitine ait hesap tutanağı düzenlenir. Krokide,
tapulama veya kadastro görmüş olsun veya olmasın taşınmazın mevcut durumu gözden geçi-
rilir.

İhale usulleri
MADDE 53 – (1) Taşınmaz satışlarında tahmin edilen bedeli, Kanunun 45 inci mad-

desine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda
açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif
usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle satış ihalesine çıkarılır ve
bunlar Kanunun 43 ve 49 uncu maddeleri uyarınca pazarlık ihalesine bırakılamaz.

(2) Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre her yıl merkezî
yönetim bütçe kanununda belirtilen parasal sınır içinde kalsa da satış ihalesi pazarlıkla ya-
pılamaz.

Satış izni
MADDE 54 – (1) Taşınmazlar, Rektörün teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun

onayı alındıktan sonra satışa çıkarılabilir.
(2) Yürürlükteki ilgili mevzuata göre alınması gereken diğer izinler varsa bu izinlerin

alınması şarttır.
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Taşınmazların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi
MADDE 55 – (1) Müşteri; satış bedelini, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ihalenin

onaylanmasına ilişkin kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödemesi şartıyla,
şartnamede yazılı süre içinde taşınmazları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde
müşteri, vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden bir talepte
bulunamaz.

Ödeme şekli
MADDE 56 – (1) Satış bedelleri tedavüldeki Türk Parası ile peşin olarak ödenir. Satış

bedeli ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün
içinde Strateji Geliştirme Başkanlığına ödenir. Satışa ilişkin ödemenin yapıldığı anda müşte-
rinin geçici teminat tutarı kadar borcunun kalması halinde; müşterinin yazılı talebi ve geçici
teminat tutarının en geç son ödeme günü gelir kaydedilmesi kaydıyla geçici teminat borca mah-
sup edilebilir.

Vadesinde ödenmeyen bedeller
MADDE 57 – (1) Vadesinde ödenmeyen bedeller ile hâsılat payları ve diğer alacaklara

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre be-
lirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kiraya Verme

İhale usulleri
MADDE 58 – (1) Taşınmazların kiraya verilmesinde tahmin edilen yıllık kira bedeli,

Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal
sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı aşanlarda ise kapalı teklif usulü uygulanır.
Kapalı veya açık teklif usulüyle kiraya verilemeyen taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı
usulle kira ihalesine çıkarılır ve bunlar Kanunun 43 ve 49 uncu maddeleri uyarınca pazarlık
ihalesine bırakılmaz.

(2) Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre her yıl merkezî yö-
netim bütçe kanununda belirtilen parasal sınır içinde kalsa da geçici iş ve hizmetler için kulla-
nılacak taşınmazların kiraya verilmesi dışında kira ihaleleri pazarlıkla yapılamaz.

(3) Üniversitenin paylı veya elbirliği mülkiyetinde olan taşınmazlardaki payları Kanu-
nun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.

(4) Fuar, panayır, sergi, gezici tiyatro, sirk, lunapark, konser, şantiye yerleri gibi geçici
iş ve hizmetlerde kullanılmak üzere bir yıldan az süreler için kiralanması talep edilen taşın-
mazlar, isteklisine, birden fazla isteklisi olması hâlinde, aralarında yapılacak pazarlık sonunda
en yüksek bedeli teklif edene Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre
ihale edilir.

Tahsisli ve kiralanmış yerlerdeki işlemler
MADDE 59 – (1) Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında

olan taşınmazlardan, görmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Ma-
liye Bakanlığınca Üniversiteye tahsis edilen veya herhangi bir tahsis işlemi olmaksızın Üni-
versite tarafından fiilen kullanılanlar hariç olmak üzere mülkiyeti diğer kamu idarelerine ait
olan ve maliki kamu idaresince Üniversiteye tahsis edilen veya bu idarelere ait olup Üniversite
tarafından kiralanan taşınmazlardan maliki kamu idaresince Üniversite tarafından üçüncü ki-
şilere kiraya verilmesine izin verilenlerin ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümleri
ihale yetkilisinin onayı ile Üniversitece kiraya verilebilir.
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(2) Kamu hizmeti görülmek üzere Üniversite tarafından başka kamu kurum ve kuru-
luşlarına tahsis edilen yerlerde bulunan ve ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerin
Üniversitenin bilgisi dışında kullanılması veya kullandırılması, ecrimisil alınmasını gerektirir.
Üniversite, bu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesine ilişkin olarak, bu taşınmazlarda
bulunan ve büfe, kantin, çay ocağı olarak kullanılmak üzere kiraya verilecek yerlerin tahmini
kira bedelini, kendisine tahsis yapılan kurum yetkililerinden alınacak bilgiler de göz önünde
tutularak tespit etmeye yetkilidir. Adına tahsis yapılan idarelerin taşınmaz ile ilgili olarak hakları
ve yükümlülükleri tahsis protokolünde belirtilir.

(3) Bu yerlerin elektrik, su, doğalgaz, ısınma tesisatı mümkünse binanın genel tesisa-
tından ayrılır. Tesisatın teknik bakımdan müstakil hâle getirilmesinin mümkün olmaması hâ-
linde, tahmin edilen bedelin tespitinde elektrik, su, doğalgaz ve ısınma giderleri de ayrıca be-
lirlenir.

Kiralarda sözleşme süresi
MADDE 60 – (1) Kiraya verilecek taşınmazların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Üç

yıldan fazla süre ile kiraya verme işlerinde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Milli Eğitim
Bakanlığından izin alınması şarttır.

Ödeme şekli
MADDE 61 – (1) Kiralama işlemlerinde kiralama dönemine ilişkin toplam kira bedeli

peşin ya da taksitli olarak alınabilir. Ancak yıllık tahmin edilen kira bedeli 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre her yıl merkezi yönetim
bütçe kanununda belirlenen parasal sınırın altında kalan kiralama işlemlerinde, kira bedeli ve
diğer yasal yükümlülüklerin peşin olarak alınması esastır. Bu tutarın üzerinde kalan kiralama
işlemlerinde kira bedellerinin taksitli ödenmesi halinde ise; ilk yıl için kira bedelinin dörtte
biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün için-
de, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde en fazla üç eşit taksitle peşinen alınır. Müteakip yıllar
içinde üçer aylık peşinen ödeme usulüne devam edilir.

Yıllık bedel artışları
MADDE 62 – (1) Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ikinci ve izleyen

yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi
(Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır.

Vadesinde ödenmeyen bedeller
MADDE 63 – (1) Vadesinde ödenmeyen bedeller ve diğer alacaklara 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda ge-
cikme zammı uygulanır.

Kiracının yükümlülükleri
MADDE 64 – (1) Kiracı sözleşme ile belirlenen diğer şartlar yanında aşağıdaki husus-

lara uymakla yükümlüdür:
a) Her eğitim-öğretim dönemi için akademik takvimde belirtilen öğretim dönemi baş-

langıç tarihinden on beş gün önce satılan mal veya hizmetlere ilişkin fiyat listelerini Genel
Sekreterliğe onaylatmak.

b) Denetim Komisyonu tarafından tespit edilen hususları belirlenen süre içinde yerine
getirmek ve cezai şartları karşılamak.

Kira sözleşmesinin sona ermesi ve feshi
MADDE 65 – (1) Kira sözleşmesi, sürenin bitimiyle sona erer.
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(2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç
dışında kullanılması, denetim komisyonu tarafından kiracının faaliyetlerinde aynı konuda söz-
leşme hükümlerine aykırılığın üç kez tespit edilmesi veya kiracı tarafından sözleşmenin süre-
sinden önce sona erdirilmesinin talep edilmesi hâlinde, sözleşme Üniversitece feshedilir. Bu
durumda alınan teminatlar gelir kaydedilir, peşin ödenen kira tutarları iade edilmez. Taksitli
ödenen kiralamalarda ise; bir yıllık kira tutarının ödenmemiş olan kısmı tazminat olarak alınır.

Tahliye
MADDE 66 – (1) Kira sözleşmesi sona ermeden en az bir ay önce, süre sonunda taşın-

mazı tahliye etmesi gerektiği, Üniversite tarafından kiracıya iadeli taahhütlü posta yoluyla bil-
dirilir. Bu bildirime rağmen sözleşme süresi sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen taşınmaz ile il-
gili olarak hukuki takip başlatılmak üzere dosya Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

(2) Kiraya verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen veya sözleş-
mesi feshedilen taşınmazlarının tahliyesi; sözleşme şartları ve genel hükümlere göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni

Ön izin verilmesi ve süre
MADDE 67 – (1) İrtifak hakkı ihalesi sonucunda, yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç

duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek müşteriye; fiili kullanım olmaksızın tescil,
ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi
ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi
için, bir yıla kadar ön izin verilir. Gerekli hâllerde bu süre en fazla bir yıl daha uzatılabilir.
Uzatılan süreye ilişkin ön izin bedeli, bir önceki yıl ön izin bedelinin Türkiye İstatistik Kuru-
munca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilen bedeldir.

(2) Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde, 24 üncü mad-
denin yedinci fıkrası uyarınca tespit edilecek bedel üzerinden bu Yönetmeliğin eki İrtifak Hakkı
Sözleşmesinin düzenlenmesi suretiyle irtifak hakkı tesis edilir. Ancak, ön izin süresi bitmeden
önce irtifak hakkı kurulması talep edilmesi hâlinde, ön izin sözleşmesinde öngörülen yüküm-
lülüklerin yerine getirilmiş olması kaydıyla, ön izin süresinin kalan kısmına ilişkin bedel, ku-
rulacak irtifak hakkı bedelinden mahsup edilir.

(3) Ön izin süresi içinde yükümlülüklerin ilgilinin kusuru dışında yerine getirilmesinin
mümkün olamayacağının anlaşılması hâlinde, İdareye yapılacak başvuru üzerine sözleşme fes-
hedilir ve teminat ile kalan süreye ilişkin ön izin bedeli iade edilir.

(4) Ön izin sahibinin sözleşme süresi sona ermeden taahhüdünden vazgeçmesi hâlinde,
İdarece sözleşme feshedilir. Bu durumda teminatı gelir kaydedilir ve kalan süreye ilişkin ön
izin bedeli iade edilmez.

İrtifak hakkı kurulması
MADDE 68 – (1) Üniversitenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde 49 yılı geç-

memek üzere Türk Medeni Kanununa göre irtifak hakkı kurulabilir. Bu taşınmazlar üzerinde
taşınmaz yükü ve taşınmaz rehini tesis edilemez.

(2) İrtifak hakkı lehtarı kusuru dışında kamudan kaynaklanan hakkın tamamen kulla-
nılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkân-
sızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, irtifak hakkı lehtarının
talebi üzerine irtifak hakkı süresi, kamudan kaynaklanan fiili veya hukuki imkânsızlık duru-
munun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur.
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Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel,
dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle
tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden
kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup
edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

(3) İrtifak hakkı kurulmasında kanunlardaki ve diğer ilgili mevzuattaki özel hükümler
saklıdır.

İzin alınması
MADDE 69 – (1) Üniversite taşınmazları üzerinde ön izin verilmesi, irtifak hakkı ku-

rulmasından önce Üniversite Yönetim Kurulundan izin alınır.
İhale usulü
MADDE 70 – (1) İrtifak hakkı kurulması ihalesi, kapalı ve/veya açık teklif usulü ile

yapılır.
Ödeme şekli
MADDE 71 – (1) İlk yıl irtifak hakkı ve ön izin bedelleri, ihalenin onaylanmasına iliş-

kin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, müteakip yıllar irtifak hakkı
bedelleri ise, sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

Yıllık bedel artışları
MADDE 72 – (1) Bir yıldan uzun süreli irtifak hakkı sözleşmelerinde ikinci ve izleyen

yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi
(Yİ-ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır.

Hasılattan pay alınması
MADDE 73 – (1) İrtifak hakkı kurulan Üniversite taşınmazı üzerinde yapılacak tesisin

bizzat hak lehtarınca işletilmesi hâlinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık
hasılatın yüzde biri oranında pay alınır.

(2) İrtifak hakkı kurulan Üniversite taşınmazı üzerinde bulunan tesisin tamamının veya
bir kısmının hak lehtarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; hak lehtarından brüt ki-
ranın yüzde biri oranında, kiracıdan/kiracılardan ise, tesisin işletilmesinden elde edilecek top-
lam yıllık hasılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden
yüzde bir oranında ayrıca pay alınır.

(3) Hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bir örneği İdareye verilir.
Kira payları, hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre kira bedellerinin hak
lehtarına ödenmesi gereken ayı takip eden ayın yirminci günü mesai saati bitimine kadar Ha-
cettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılır. Kiracılardan alınamayan
hasılat payları hak lehtarından alınır.

(4) Yıllık hasılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen gelir
tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Mü-
şavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek, hasılat
payları her yılın yıllık beyanname verme dönemini takip eden ay içinde Hacettepe Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırılır.

(5) Toplam yıllık hasılat; işletmenin, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen
Hazine taşınmazı üzerindeki faaliyetleri çerçevesinde satılan mal veya hizmetler karşılığında
alınan ya da tahakkuk ettirilen her türlü bedellerle, vade ve kur farkları, faiz ve kira gelirleri
ile diğer gelirlerden oluşur ve tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net
satışlar, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üze-
rinden tespit edilir.
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Vadesinde ödenmeyen bedeller ve hâsılat payları
MADDE 74 – (1) Vadesinde ödenmeyen bedeller ile hâsılat payları ve diğer alacaklara

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre be-
lirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesinin sona ermesi ve feshi
MADDE 75 – (1) İrtifak hakkı sözleşmesi, sözleşme süresinin bitiminde sona erer.
(2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç

dışında kullanılması veya lehine irtifak hakkı kurulan tarafından talep edilmesi hâlinde söz-
leşme Üniversitece feshedilir. Bu durumda, cari yıl irtifak hakkı bedeli tutarında tazminat alınır
ve ayrıca, alınan teminatlar gelir kaydedilir.

(3) İrtifak hakkı sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi hâlinde, özel hükümler
saklı kalmak kaydıyla, Üniversite taşınmazı üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler du-
rumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Üniversiteye intikal eder ve bundan dolayı ya da le-
hine irtifak hakkı kurulan tarafından veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunu-
lamaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
İşgal, Ecrimisil ve Tahliye

İşgalin tespiti
MADDE 76 – (1) Üniversite taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi

hâlinde, taşınmazın mahallinde düzenlenecek taşınmaz tespit tutanağında işgalin başlangıç ta-
rihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, fuzuli şagili, kullanım amacı, ec-
rimisil takdirinde yararlanılabilecek bilgiler ile bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer
verilir. Ecrimisil, taşınmaz tespit tutanağına (Ek-6) dayanılarak Üniversitece tespit edilir.

Ecrimisilin takdiri
MADDE 77 – (1) Ecrimisilin takdirinde, Üniversitenin zarara uğrayıp uğramadığına,

fuzuli şagilin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın fuzuli şagil tarafından kullanım şekline
bakılmaz. Ecrimisilin takdirinde aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar
için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları,
gerektiğinde ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuru-
luşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini
etkileyecek unsurlardan bir kısmı ya da tamamı göz önünde bulundurulur.

(2) Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan taşınmazlarda sözleşmenin bitiminden sonra
kullanımın devam etmesi hâlinde, varsa sözleşme veya resmî senetteki hükme göre işlem ya-
pılır. Aksi takdirde fuzuli şagiller hakkında ecrimisil tespit, takdir ve tahsilâtı yapılır.

(3) Üniversitenin paydaşı olduğu taşınmazların işgali halinde Üniversite payına düşen
miktar esas alınarak ecrimisil takip ve tahsilatı yapılır.

Ecrimisil ihbarnamesinin tebliği ve itiraz
MADDE 78 – (1) Takdir edilen ecrimisil, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından

takdir tarihinden itibaren on beş gün içinde ecrimisil ihbarnamesi (Ek-8) düzenlenerek fuzuli
şagile, elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Ecrimisil işleminde İdarece maddi,
kişide, işgal edilen alanda veya yüz ölçümde ya da benzer şekilde hata olduğunun belirlenmesi
halinde, bu hata Üniversitece hangi aşamada olursa olsun resen düzeltilir ve yeniden ecrimisil
ihbarnamesi (Ek-7) düzenlenerek ilgililerine tebliğ edilir.
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(2) Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Üniversiteye di-
lekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunabilir.

(3) Düzeltme talepleri, talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde bu amaçla oluş-
turulacak komisyon tarafından karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç on
beş gün içinde düzenlenecek Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi (Ek-8) ile ilgilisine tebliğ edilir.

(4) Düzeltme taleplerini inceleyip karara bağlayacak komisyonların kuruluşu, çalışma
esasları ve yetki sınırlarına ilişkin usul ve esaslar Üniversitece belirlenir.

Ecrimisil kesinleşmesi, vade tarihi ve tahsili
MADDE 79 – (1) Ecrimisil; ecrimisil ihbarnamesinin düzeltme talebinde bulunulmuş

ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenir. Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle
yazılı olarak talep etmesi hâlinde ecrimisil, en az yüzde yirmi beşi peşin kalan kısmı ise Üni-
versitenin uygun göreceği taksit zamanlarında en fazla bir yıl içinde taksitler hâlinde ödenebilir.
Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

(2) Ecrimisil İhbarnamesinin düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme
İhbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına rızaen ödenmeyen ecrimisil; genel hükümlere göre takip ve tahsil edilmek üzere
Hukuk Müşavirliğine bildirilir.

(3) Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan ecrimisil
alacağının tamamı muaccel hâle gelir ve Ecrimisil İhbarnamesinin muhatabına tebliğ tarihini
takip eden altmışıncı günün bitiminden itibaren kanuni faiz uygulanmak suretiyle tahsil edilmek
üzere ikinci fıkra gereğince Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.

(4) Fuzuli şagiller tarafından dava açılmış olması, ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi
işlemini durdurmaz.

İşgalin devamı
MADDE 80 – (1) Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin her-

hangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil
istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı
hakkını vermez.

İKİNCİ BÖLÜM
İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 81 – (1) İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması

sırasında;
a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yol-

larla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) Açık teklif veya pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek

veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret
ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma
yapmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşeb-
büs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken İdareye
zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması ya da teslimi sırasında hileli malzeme, araç
veya usuller kullanmak

yasaktır.
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İhalelere katılmaktan geçici yasaklama
MADDE 82 – (1) 81 inci maddede belirtilen fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki

olmuşsa bunları yapanlar, Üniversitece ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davra-
nışlarının özelliğine göre, haklarında bir yıla kadar Üniversite dahil kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yapılan bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(2) Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı hâlde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile
sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü
sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşteriler hakkında da,
haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(3) 81 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere,
Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili
temsilcilerin şahsi kusurlarından kaynaklanan ve maddenin ikinci fıkrasında belirtilen fiil ve
davranışları sebebiyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği
Üniversitece tespit edilenlerden, verilecek bir aylık süre içinde ihale bedelinin üç katı tutarında
tazminatı peşin olarak ödeyenler hakkında ihaleden yasaklama kararı verilmez.

(4) Yasaklama kararları, Resmî Gazete’de ilan ettirilir.
(5) Haklarında yasaklama işlemi yapılmış kişilerin sermayesinin çoğunluğuna sahip

bulunduğu tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.
(6) İhalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durum olduğu takdirde, gereğinin

yapılması için bu durum en geç bir ay içinde Milli Eğitim Bakanlığına bildirilir.
Görevlilerin sorumluluğu
MADDE 83 – (1) İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile diğer ilgililerin, görevlerini

kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları veya taraflardan birinin zararına yol açacak
ihmal veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde, haklarında disiplin cezası uy-
gulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca ta-
rafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fiyat Listeleri ve Denetim

Fiyat listelerinin onayı
MADDE 84 – (1) Üniversite taşınmazlarında kiralanan büfe, market, kantin, çay ocağı,

kafeterya ve lokanta gibi yerlerde satılan yiyecek, içecek, kırtasiye ve sair ihtiyaç maddeleri
ve sunulan hizmetlere ilişkin fiyat listeleri, her eğitim-öğretim dönemi için akademik takvimde
belirtilen öğretim dönemi başlangıç tarihinden on beş gün önce kiracı tarafından Genel Sekre-
terliğe onaylattırılır. Genel Sekreterlik belirlenen fiyatların piyasa rayiçlerine kıyasla yüksek
olduğuna karar verirse, kiracı üç iş günü içerisinde düzeltilmiş fiyat listesini tekrar onaya
sunar.

Denetim komisyonu ve görevleri
MADDE 85 – (1) Denetim komisyonu; Rektörlük tarafından her iki yerleşkede ayrı

ayrı görevlendirilen; bir genel sekreter yardımcısı başkanlığında, Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve
Koruma Güvenlik Biriminden birer personel olmak üzere en az beş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi iki yıldır, görev süresi sona eren üyeler aynı usulle tekrar görevlendi-
rilebilirler.
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(3) Denetim komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Üniversite taşınmazlarında kiralanan büfe, market, kantin, çay ocağı, kafeterya ve

lokanta gibi yerlerde, yiyecek ve malların hazırlanması, servise sunulması, saklanması ile kul-
lanılan mekânların, alet, makine ve malzemelerin genel temizliği ve hijyeni konusunda dene-
timler yapmak.

b) Bu yerlerde satışa sunulan ürünlerden insan ve toplum sağlığına uygun olmayan çev-
reye zararlı olabilecek ürünlerin ve faaliyetlerin olup olmadığını denetlemek ve gerekli olduğu
durumlarda tutanak düzenleyerek Üniversitenin ilgili birimlerine yazılı olarak bildirmek.

c) Çalışan elemanların kılık, kıyafet ve genel temizlik kurallarına dikkat etmeleri ile
sarılık testi, portör muayenesi, akciğer grafisi ve benzeri sağlık tetkiklerinin yapılıp yapılma-
dığını kontrol etmek.

ç) Üniversitece onaylanan fiyat listelerine uyulup uyulmadığını denetlemek, uyulma-
dığının tespit edilmesi durumunda, işlem yapılmak üzere durumu Üniversitenin ilgili birimle-
rine bildirmek.

d) Kiraya verilen Üniversite taşınmazlarının kiracılar tarafından sözleşme ve şartname
hükümlerine uygun kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek.

e) Üniversite taşınmazlarının herhangi bir sözleşme ya da izin olmaksızın kullanılıp,
kullanılmadığını denetlemek ve izinsiz kullanımının tespiti halinde ilgili birimlere bildirmek.

f) Kiralayanın genel emniyet, güvenlik tedbirlerine ve genel ahlak kurallarına uygun
çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.

(4) Denetim komisyonu ayda en az bir kez belirsiz zamanlarda denetim yapar, yapacağı
denetimler sonucunda denetim formu tanzim ederek denetim raporlarını ve önerilerini Genel
Sekreterliğe yazılı olarak bildirir. Denetim komisyonunun sekretarya görevini İdari ve Mali
İşler Daire Başkanlığı yürütür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşınmazların Geliştirilmesi

Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri
MADDE 86 – (1) Üniversitenin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, Yapı İşleri ve Tek-

nik Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Kayıt ve kontrol işleri 2/10/2006 tarihli ve 26307
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Taşınmazların değer tespiti
MADDE 87 – (1) Üniversite taşınmazlarının muhasebe kayıtlarına esas değer tespiti,

Rektörlük Makamı tarafından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından
birer personel olmak üzere en az beş kişilik komisyon oluşturulur. Komisyonun sekretarya
işleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Komisyon öncelikle mevcut taşınmazların envanterinin çıkarılmasını ve değer tes-
pitlerinin yapılmasını sağlar. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından en az yılda
iki kez toplanarak yeni taşınmazlara ilişkin değer tespitlerini yapar.

(3) Taşınmazların değer tespitinde aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki ta-
şınmazlar için oluşmuş; inşaat birim maliyetleri, alım-satım değerleri, kira bedelleri ya da emsal
kira bedelleri, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, enkaz değerleri, vergi değerleri,
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gerektiğinde ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuru-
luşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini
etkileyebilecek unsurlardan bir kısmı ya da tamamı göz önünde bulundurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 88 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda;
a) Üniversite Yönetim Kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuatta yer alan taşınmaz

değerlendirme usulleri,
b) Sürelerin hesaplanmasında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu hüküm-

leri,
c) Yapılacak tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile

20/8/1959 tarihli ve 4/12059 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tebligat
Tüzüğü hükümleri,

ç) Diğer hâllerde Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri,
uygulanır.
Kullanılacak formlar
MADDE 89 – (1) Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin formlar, Yönetmeliğe eklenmiş

ve aşağıda sayılmıştır:
a) Satış şartnamesi (Ek-1).
b) Kira şartnamesi (Ek-2).
c) Kira sözleşmesi (Ek-3).
ç) Ön izin/Kira/İrtifak Hakkı/Trampa/Satış bedeli tespitine ait hesap tutanağı (Ek-4).
d) Büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlere ait tespit ve tahmin edilen kira bedeli hesap tu-

tanağı (Ek-5).
e) Taşınmaz tespit tutanağı (Ek-6).
f) Ecrimisil ihbarnamesi (Ek-7).
g) Ecrimisil düzeltme ihbarnamesi (Ek-8).
ğ) Ön izin sözleşmesi (Ek-9).
h) İrtifak hakkı şartnamesi (Ek-10).
ı) İrtifak hakkına ilişkin resmi senede yazılacak hükümler (Ek-11).
i) Tahmin edilen bedel tespit raporu (Ek-12).
Başlamış olan işler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı ya-

pılmak suretiyle başlamış olan ihale işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversite taşınmazlarında yapılan,
büfe, market, kantin, çay ocağı, kafeterya ve lokanta gibi yerlerdeki kiralamalarda 84 ve 85 inci
maddeleri uygulanır. Mevcut kiracıların talep etmesi ve yeni sözleşme düzenlenmesinin kabul
edilmesi şartıyla bu kiralama işlemlerine ait sözleşmeler en geç altı ay içinde bu Yönetmelik
hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük
MADDE 90 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 91 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ-KALİTE 
GÜVENCE SİSTEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİNİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: YİG/2010-05)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2015-02)

MADDE 1 – 27/5/2010 tarihli ve 27593 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Mal-
zemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Hazır Beton
Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-05)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çınar Sokak No:3 Demir Plaza
Kat:5 34805 Kavacık / İstanbul adresinde yerleşik Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence
Sistemi İktisadi İşletmesi’nin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetme-
lik çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA 

YÖNETMELİK KAPSAMINDA CPC BELGELENDİRME MUAYENE VE DENEY

HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME 

KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2015-03)

MADDE 1 – 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme

Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak

Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-12)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Bu Tebliğ, Mustafa Kemal Mah. 2127 Sok. 24/1 Söğütözü 06510

Çankaya/ANKARA adresinde yerleşik CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri

Tic. Ltd. Şti.’nin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçeve-

sinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ka-
mu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine
Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi
gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı
İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının söz-
leşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı
dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/1/2015 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;
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Olarak tespit edilmiştir.

Not: 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve

28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların

1,097 ile çarpılması suretiyle bulunacaktır. 

Tebliğ olunur.

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ

TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/8/2014 tarihli ve 29094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalajlı

Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Teb-

liğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Satışı yapılacak suya ilişkin su üretimi yapan su işleticileri ile yapılmış sözleşmenin

aslı veya onaylı sureti,

ç) Su satışı yapılacak iş yerine ait plan veya kroki,

d) Vergi levhasının bir örneği,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürür-

lükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“İzinler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 5 inci ve 9 uncu maddelerine istinaden alınacak

izinler 1/7/2015 tarihine kadar alınabilir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Ocak günsüzleri          harun 

1200-2 ortasayfa 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

26 Şubat 2015 

PERŞEMBE 
Sayı : 29279 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/380 
Ali ve Hanım oğlu, 1992 Suriye ALEPPO doğumlu ve Nüf. kayıtlı HEPAT ELBEKRİ 

hakkında Cezaevinden firar suçundan Gaziantep 22. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/380 esasına 
kayden yapılan yargılaması neticesinde 24.09.2014 tarih, 2014/19 sayılı kararı ile mahkemenin 
yetkisizliğine karar verilmiş olup, sanığın her hangi bir adresi bulunmadığından gerekçeli karar 
tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Kanunun 2801 maddesi uyarınca ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 1412 sayılı 
CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 637 

—— • —— 
Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Sayı : 2013/485-2014/267 E-K 
Reyhanlı 2. Asliye Ceza Mahkemesince; Niza ve Nede oğlu, 1991 Hama D.lu Suriye 

Halep Nüfusuna kayıtlı olan ABDURRAHMAN TEDDEN hakkında yokluğunda bina içinde 
muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal 
etme, mala zarar verme suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 5yıllık denetim 
verildiği 

Gerekçeli kararın yabancı uyruklu olan ve Türkiye'de sabit ikameti bulunmayan sanığın 
mahkememize vermiş olduğu adresinden taşınmış olduğu ve adresinin bilinmediğinden tebliğ 
edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 
kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 641 

—— • —— 
Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/764  
Karar No : 2015/5 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 12/01/2015 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 50 TL İDARİ PARA CEZASI ile 
cezalandırılan Abdulsattar ve Gulnara kızı, 1983 doğumlu, Kırgızistan nüfusuna kayıtlı 
GÜLNAZA BAZAROVA tüm aramalara rağmen ulaşılamamıştır. Adı geçen sanığa tebligat 
yapılamadığı ve mernis adresi de bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş 
olup, 

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde 
mahkememize veya bir başka asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü 
başvurunun tutanağa geçirilmesiyle, temyiz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün 
kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 741 
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Adana 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/1678 

Karar No : 2014/376 

Sanık Kimliği : Erkan YAŞAR, (TC NU: 45850742274); Sait ve Hatice oğlu, 

10.09.1987 Fatsa doğumlu, Ordu Fatsa Demirci köyü nüfusuna kayıtlı. 

Suç : ÜSTE HAKARET 

Suç Tarihi : 23.01.2011 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 19.06.2014 tarihinde yapılan duruşmasında; 

Sanık Erkan YAŞAR'ın 23.01.2011 tarihinde üste hakaret suçundan kamu davası açılmış ise de 

sanığın suç tarihlerinde askerliğe elverişsiz olduğu ve dolayısıyla suç tarihleri itibariyle askerlikle 

herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı görülmekle, Anayasanın 145/2. maddesi ile 5271 sayılı 

CMK'nın 3/2, 4 ve 5. maddeleri ve 353 sayılı Kanunun 9 ve 17 nci maddeleri uyarınca Askeri 

Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, 

Hükmün kesinleşmesini müteakip dava dosyasının 5237 sayılı TCK'nın hükümleri 

gereğince yargılamasının yapılması üzere suç yeri itibariyle asıl görevli ve yetkili mahkeme olan 

İskenderun Asliye Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 

Askeri savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 

Verilen bu karar İş bu karar duruşma Hakimi Tğm. Faruk SAVAŞ, iddia makamında 

Askeri Savcı Hakim Tğm. Hasan ÖZBEK ve tutanakta Svl. Me. İbrahim DAL hazır oldukları 

halde SANIĞIN YOKLUĞUNDA, 353 sayılı Kanunun 254, 196, 197, 205, 209 ve 212. 

maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, 

hüküm yokluğunda verilen yönünden hükmün tebliğinden itibaren 1 hafta (7 gün) içerisinde 

mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri 

savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair beyanda bulunabileceği, asker ise bağlı 

bulunduğu veya en yakın askeri komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi ve 

tutukevi müdürlüğüne ya da bizzat Askeri Yargıtay nezdinde sözlü veya yazılı müracaatla temyiz 

yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. Yukarıda yazılı kararın sanığın 

adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

 351 

————— 
Esas No : 2013/835 

Karar No : 2013/723 

Sanık Kimliği : Umut ÇAM (T.C. NU: 45382815972); Ali ve Yüksel oğlu, 1992 

doğumlu, Samsun Terme Sakarlı Hürriyet Mahallesi nüfusuna kayıtlı. 

Suç : 1 - FİRAR 

  2 - FİRAR 

  3 - FİRAR 

Suç Tarihi : 1 - 26.08.2012-01.10.2012 

  2 - 04.10.2012-22.04.2013 

  3 - 25.05.2013-08.08.2013 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 13.09.2013 tarihinde yapılan duruşmasında; 

1 - Sanık Umut ÇAM'ın 26.08.2012-01.10.2012 tarihleri arasında firar suçunu işlediği 

sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K' nun 66/1-a maddesi gereğince TAKDİREN BİR YIL 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın altı hafta içerisinde dehalet kastı ile hareket ederek firar temadisini kestiği 

anlaşıldığından cezasından As CK'nın 73. maddesi gereğince takdiren 1/2 oranında indirim 

yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA. 

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından T.C.K'nın 62/1 inci maddesi 

gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA. 
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Sanığın kasıtlı bir suçtan mahkümiyetinin bulunmaması yargılama sürecindeki 

davranışları birlikte değerlendirildiğinden sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde 

mahkememize olumlu kanaat geldiğinden CMK"nun 231/5.maddesi gereğince sanık hakkındaki 

hapis cezasına ilişkin olarak HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ 

(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA 

ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince 

takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 

Beş yıllık denetim süresi içerisinde kasten bir suç işlemediği takdirde sanık hakkındaki bu 

davanın CMK’nun 231/10.maddesi gereğince ortadan kaldırılarak DAVANIN 

DÜŞÜRÜLMESİNE, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 

için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 

İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 

bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 

2 - Sanık Umut ÇAM'ın 04.10.2012-22.04.2013 tarihleri arasında firar suçunu işlediği 

sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K' nun 66/1-a maddesi gereğince TAKDİREN BİR YIL 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından T.C.K' nın 62/1 nci maddesi 

gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA. 

Sanığın kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması yargılama sürecindeki 

davranışları birlikte değerlendirildiğinden sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde 

mahkememize olumlu kanaat geldiğinden CMK"nun 231/5.maddesi gereğince sanık hakkındaki 

hapis cezasına ilişkin olarak HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının 

ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ 

(5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA 

ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA, 

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince 

takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA, 

Beş yıllık denetim süresi içerisinde kasten bir suç işlemediği takdirde sanık hakkındaki bu 

davanın CMK’nun 231/10. maddesi gereğince ortadan kaldırılarak DAVANIN 

DÜŞÜRÜLMESİNE, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA, 

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları 

için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE, 

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının 

İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek 

yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip 

bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE, 
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3 - Sanık Umut ÇAM'ın 25.05.2013-08.08.2013 tarihleri arasında firar suçunu işlediği 

sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K'nun 66/1-a maddesi gereğince TAKDİREN BİR YIL 
HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezasından T.C.K' nın 62/1 nci maddesi 
gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA. 
Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işleniş özelliğine göre, sanık hakkında 

tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 maddeleri uyarınca 

beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın NETİCETEN 
ALTIBİN (6000) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan 
nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği 
ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı 

TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının 
sanıktan, 20 ayda ve birbirini takip eden 20 eşit taksitte ALINMASINA, 

Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, 
geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para Cezasının, aynı 

yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, (huzurda 

bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı), 
Sanığın suç tarihinden önce kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bulunduğundan ve suçlu 

kişilik yapısı dikkate alınarak yargılama sonucunda tekrardan suçu işlemeyeceği yönünde 
mahkememizde olumsuz kanaat oluştuğundan 5237 sayılı Kanunun 51 nci maddesi gereğince 

sanık hakkında tertip olunan nihai cezanın takdiren ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA, 
Sanığın suç tarihinden önce kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri bulunduğundan ve suçlu 

kişilik yapısı dikkate alınarak yargılama sonucunda tekrardan suçu işlemeyeceği yönünde 

mahkememizde olumsuz kanaat oluştuğundan 5271 sayılı CMK' nun 231/6 maddesine göre sanık 
hakkında tertip olunan karar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin 

uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 
Askeri savcının talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 

İş bu kararlar duruşma hakimi Hakim Teğmen Faruk SAVAŞ (2011-2) iddia makamında 
Askeri Savcı Hakim Tğm. Hasan ÖZBEK (2012-20) ve tutanakta Svl. Me. İlknur ÖCAL (2007-
109) oldukları halde Askeri savcının talebine uygun olarak sanığın YOKLUĞUNDA açıkça 

okundu, usulen anlatıldı. 
Sanık hakkında 26.08.2012-01.10.2012 tarihleri arasında işlediği firar ile 04.10.2012- 

22.04.2013 tarihleri arasında işlediği firar suçları hakkında verilen kararlara karşı; CMK.nun 
231/12.maddesi gereğince hükmün tefhim/tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde tutanak 
katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya 

hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bu hususta tutanak 
düzenlenmesi için yapacağı bir beyan veya Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye 

vereceği bir dilekçe ile Gaziantep 5 nci Zh Tug. K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yolu açık 
olmak üzere karar verildi. 

Sanık hakkında 25.05.2013-08.08.2013 tarihleri arasında işlediği firar suçu hakkında 
verilen hükme karşı; 353 sayılı kanunun 254, 196, 197, 205, 209 ve 212. maddeleri uyarınca 
hüküm yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda 

verilen yönünden hükmün tebliğinden itibaren 1 hafta (7 gün) içerisinde mahkememize ya da 
herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak 

kâtibine kararı temyiz edeceğine dair beyanda bulunabileceği, asker ise bağlı bulunduğu veya en 
yakın askeri komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi ve tutukevi 
müdürlüğüne ya da bizzat Askeri Yargıtay nezdinde sözlü veya yazılı müracaatla temyiz yoluna 

başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. 
Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış 

olmakla; 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 

tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 
 354 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

9 ADET AMELİYAT LAMBASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

ihtiyacı 9 Adet Ameliyat Lambası, 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 Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları 

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine 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, 11/03/2015 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 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

5 - 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. 1569/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

Kristal Şeker Tahmil Tahliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2015/18245 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mah. Adana Yolu Üzeri 9.Km Şeker Sok. 

42310 Ereğli/KONYA 

b) Telefon No : 0 332 734 59 30-36 

c) Faks No : 0 332 734 59 38 

d) Web Adresi : 

2 - İhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrika ambarları ve kiralık depolarda Toplam 280.000  

  Ton Kristal Şeker Tahmil - Tahliye işi. 

b) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikasının Şeker Depoları 

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden itibaren 12 (on iki) aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarih - Saati : 11.03.2015 - 14:30 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 250,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi  

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez. 

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

tutar da geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı, 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 1504/1-1 
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176 TON TOLUOL (TOLUEN) SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 176 ton toluol (toluen) AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu 

ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662/9351 nolu 

telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 12 Mart 2015 Perşembe günü saat 14.00 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı 

zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 1543/1-1 

—— • —— 

TCDD VAN GÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, T/FERİLERİNİN 2015 YILI 

İHTİYACI OLAN 20.000- KG DENİZ DİZEL 1000 SAE 40 NUMARA  

YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Van gölü Feribot Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/19255 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü. Kale Mah. 

Eski Ahlat yolu üzeri No: 50   13200 Tatvan/BİTLİS 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 434 827 80 40 Fax: 0 434 827 80 43 

c) Elektronik Posta Adresi : vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 40 numara Deniz Dizel 1000 SAE Motor yağı. 20.000 - kg. 

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

Usulü ile (3/g usulü istisna) ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 

ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satınalma Bürosuna 

09/03/2015 Pazartesi günü saat:10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satınalma bürosunda 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 

İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Muhasebe Servisi veznesinden KDV Dahil 200,00-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 1540/1-1 
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SOĞUK SU CİHAZI ZEMİN PLATFORMU YAPTIRILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamızda bulunan Soğuk Su Cihazının Zemin Platformunun yapımı, teklif alma 

yoluyla yaptırılacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 05.03.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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 1558/1-1 

————— 
KAKAOLU FINDIK EZMESİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg kakaolu fındık ezmesi, teklif alma 

yoluyla alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden 

temin edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 05.03.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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 1556/1-1 

—— • —— 

ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ EKSTERNAL ÇALIŞMA KALİTE KONTROL 

SERUMLARI (E-ÇKKS) ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Enfeksiyöz Tarama Testleri Eksternal Çalışma Kalite 

Kontrol Serumları (E-ÇKKS) alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif 

alınmak suretiyle yapılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 20.03.2015 günü saat 10:00’ a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş, göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 20.03.2015 günü saat 11:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 1571/1-1 

http://www.kizilay.org.tr/
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan ve şehir imar planında Eğitim Tesis Alanı 

olarak yer alan Sivas Merkez tapunun Akdeğirmen Mahallesi 289 pafta, 2776 ada, 2 nolu 

parselinde kayıtlı 4.104,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz mal; 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu'nun 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulüyle satılacaktır. 

2 - Taşınmazın muhammen bedeli KDV hariç 1.953.504,00 TL olup, geçici teminat tutarı 

58.605,00 TL’dir. 

3 - İhale, İl Encümenince 11 Mart 2015 Çarşamba günü saat 10.00’da Sivas İl Özel 

İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

4 - İhaleye ilişkin şartname, Sivas İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai 

saatleri içerisinde görülebilir/temin edilebilir. Şartname bedeli 1.000,00 TL’dir. 

5 - İsteklilerin: Aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarflarını ihale saatine kadar, 

makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir. 

a) İç Zarf (Teklif Zarfı) 

b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti) 

c) Tebliğe esas ikamet belgesi, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnamesi, 

e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi 

temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü, 

f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca 

imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

g) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, geçici teminatın yatırıldığına 

dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu. 

h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.) 

i) Şartname alındı makbuzu. 

6 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

7 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 1531/1-1 

—— • —— 
AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 

280.000 KG ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNÜ ALIMI KAPALI ZARFLA  

TEKLİF ALINARAK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 280.000 kg 

Şişe Yıkama Ürünü kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında 

temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 27 Mart 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 27 Mart 2015 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 1579/1-1 
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KAT KARŞILIĞI VE ÜÇ ADET DÜKKANIN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ KARŞILIĞINDA, 

BODRUMDA 2 KATLI OTOPARK VE ZEMİNDE 4 ADET DÜKKAN İLE 

KAYKAY PİSTİ YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Mimarsinan Parkı Mevkiindeki arsa üzerine 2886 Sayılı D.İ 

Kanunun 37. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ihale ile kat karşılığı ve 3 adet dükkanın 10 

yıllığına kiraya verilmesi karşılığında, bodrumda 2 katlı otopark ve zeminde 4 adet dükkan ile 

kaykay pisti yaptırılacaktır 

1 - İhale 11/03/2015 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda 

istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a) Kayıtlı olunan vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı, 

b) Temsile yetkili olanların bu yetkilerini gösterir imza sirküleri, 

c) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

d) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış 

değerleri esas alınır.) 

e) Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

f) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Yapı Kontrol Daire Başkanlığı 

İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 11/03/2015 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube 

Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

İlan Olunur. 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Cinsi 
Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

Kat Karşılığı ve Üç Adet Dükkanın 10 Yıllığına Kiraya 

Verilmesi Karşılığında, Bodrumda 2 Katlı Otopark ve 

Zeminde 4 Adet Dükkan ile Kaykay Pisti Yapılması 

9.010.000,00 TL 270,300,00 TL 

 1514/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

“Çok Yıllık Bitki ve Sulama Altyapı Tespiti ile Ekimi İzne Tabi Bitki İşlemleri Süreç 

Otomasyonu Alımı (2015)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine 

göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu 

yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2015/21151 

1 - İdarenin 

a) Adresi : İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0212 285 6949-0212 285 6724 

c) Elektronik Posta Adresi : kulh@itu.edu.tr 

2 - Ön Yeterlik Konusu Malın : 

a) Niteliği, Türü ve Konusu : Çay ve fındık alanları özelinden başlayarak çok yıllık 

bitkiler, sulama şebekeleri, sulama tesisleri ve sulama 

suyu kaynaklarının kaydı için veri tabanı tasarım 

hizmeti, sayısallaştırma, yersel tespit ve mekansal veri 

tedariği, haşhaş bitkisi için uygulama önceliği ile ekimi 

izne tabi bitkilerin denetim iş ve işlem süreçlerine ilişkin 

otomasyon sisteminin analizi, tasarımı, kurulumu ve 

tarım bilgi sistemi entegrasyonu istenilmektedir. 

b) Miktarı : 1 Kalem 

c) Yapılacağı Yer : 81 il genelinde analiz ve tespit, İstanbul Teknik Üniversitesi 

(İstanbul) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

(Ankara) merkezlerinde veri işlem ve sistem entegrasyonu 

d) Süresi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 90 gün 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Maslak/İstanbul 

b) Tarihi ve Saati : 17.03.2015 Salı günü, saat: 11.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Tebligat için adres beyanı. 

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret 

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

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar ı gösteren 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu. 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname. 

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge. 

4.1.7. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesi  

4.1.8. TSE Hizmet Yeterlilik belgesi 

4.1.9. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde kamu veya özel 

sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen, 

tek sözleşme içinde bitirilmiş iş en az 1.500.000.-TL tutarında benzeri işle ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

4.1.10. Benzer iş tanımı: 

a) Tarım parsellerinin belirlenmesine yönelik kadastro paftalarının sayısallaştırılması ve 

yersel tespitlere dayalı veri toplama ve veritabanı oluşturma hizmetleri, 

b) ortofoto ve/veya uydu görüntülerinin işlenmesine ve arazi kullanımına yönelik tarımsal 

kadastral parsel eşleştirilmesine dayalı bilgi sistem ve hizmetleri, 

c) Uzaktan yönetilebilir kurumsal mobil cihaz uygulamaları ile entegre CBS tabanlı tarım 

parsel bilgi sistemleri. 

4.1.11. İstekliler, İhale konusu alım kapsamında idare nezdinde tüm yükümlüğü tek 

başına alır, alt yüklenici kullanılmaz. 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL 

bedelle satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 1567/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesinden: 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Velimeşe 

Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi, 

Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi, Veliköy Organize Sanayi 

Bölgesi, Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurullarından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurullarımız ve 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Ergene Havzası OSB 

Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını 

Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi Bileşeni olan “DERİN DENİZ 

DEŞARJI İNŞAATI” yapım işi ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün 

adaylar teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Hatip Mahallesi, 

Mimar Sinan Caddesi No: 8/A Çorlu/TEKİRDAĞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0282 686 23 09-10   Fax:0282 686 37 29 

c) Elektronik posta adresi : bilgi@corluderiosb.org.tr 

2 - Ön yeterlik konusu yapım işinin; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma 

Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine 

Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve 

Derin Deşarj Sistemi” Bileşeni olan “DERİN DENİZ 

DEŞARJI İNŞAATI”’nın uygulama projelerine göre, 

Ø 2200 mm çapında çelik boru ile 4.500 metre deniz 

deşarjı inşaatı, mekanik ve elektrik işleri ile tüm 

bağlantı ekipmanların temini ve montajı, testleri, iş 

sonu projeleri (as-built) yapılması işidir. 

b) İşin yapılacağı yer : TEKİRDAĞ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

10(on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 900 (dokuzyüz) takvim 

günüdür. 

d) İşin yaklaşık maliyeti : 95.392.015,64 TL  

 (doksanbeşmilyonüçyüzdoksanikibinonbeşTL,altmışdörtkr.) 

3 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı, son başvuru ile değerlendirmesinin;  

3.1.  

a) İhale usulü  : Ön yeterlik, kapalı zarf ve pazarlık 

b) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı adres: : Çorlu Deri OSB Çorlu / TEKİRDAĞ 

c) Ön yeterlik değerlendirmesinin yapılacağı adres: : Çorlu Deri OSB Çorlu / TEKİRDAĞ 

ç) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarihi: : 03 MART 2015 

d) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saati: : Saat:14:00 

e) İhale komisyonu toplantı yeri : Çorlu Deri OSB Çorlu/TEKİRDAĞ 

3.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarih ve saatine 

kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 

Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz.  

3.3. Ön yeterlik başvuruları, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

3.4. Ön yeterlik değerlendirmesi tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, ön yeterlik 

değerlendirmesi takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate 

kadar verilen ön yeterlik başvuruları kabul edilir. 
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3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ön yeterlik 

değerlendirmesi ihale davet mektubunda yukarıda belirtilen saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır. 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi;  

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

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin 

içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya 

İmza Sirküleri.  

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen, Tebligat için adres 

beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, 

uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, Başvuru Mektubu,  

4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

19.078.403,13 TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı 

gösteren, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak, banka referans mektubu, (Bu belge,  ilgili 

bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az 

iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden 

fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 
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Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının en fazla 0,50 olması göz önünde 

bulundurulacaktır.  

Son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan 

yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalamasına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş, aşağıda belirtilen belgelerden 

birini sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  

Adayın cirosunun 25.000.000TL (Türk Lirası), taahhüt altında devam eden yapım işlerinin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 15.000.000 TL (Türk 

Lirası) az olmaması gereklidir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin 

belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 

50.000.000TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bu ilanın 4.4 maddesindeki benzer 

işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri aslı veya noter onaylı “aslı gibidir” şerhli sureti ile 

bu belgeyi tevsik amacıyla şartnamenin 7.5.1. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter 

tasdikli örneklerini adaylar sunmak zorundadır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği”nde yer alan; 

A/X (Deniz Yapıları) grubu işlerdir. 

4.4.2.İş Deneyimi gösteren belgeler İş Bitirme Belgesi ve İş Durum Belgesidir. İş 

Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.   

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik ve ihale 

dokümanı 1.000TL (Bin Türk Lirası) karşılığında Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Hatip 

Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No: 8/A Çorlu/TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik ve ihale dokümanını satın almaları ve 

dosya alındı makbuzunun ibrazı zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Çorlu Deri 

Organize Sanayi Bölgesi, Hatip Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No: 8/A Çorlu/TEKİRDAĞ 

adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Yönetim Kurullarımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 1247/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/75385 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
YAVUZELİ İLÇE MİLLİ 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
İl/İlçe YAVUZELİ/ GAZİANTEP 

Adresi 

CUMHURİYET MEYDANI 

HÜKÜMET KONAĞI KAT:3 

YAVUZELİ / GAZİANTEP 

Tel-Faks 
0 (342) 641 10 80 

0 (342) 641 21 88 

Posta Kodu 27970 E-Mail yavuzeli27@.meb.gov.tr 

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

Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

HERKAİL TEKSTİL GIDA İNŞAAT 

TAŞIMA ELOKTRONİK TURİZM 

SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 

RECEP GÜNGÖR 

Adresi 

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 

ARABAN CAD. NO:3 YAVUZELİ/ 

GAZİANTEP 

CUMHURİYET MAH. 

GİRNE SOK. NO:12 

YAVUZELİ / GAZİANTEP 

T.C. Kimlik No.  45778121106 

Vergi Kimlik  

Mükellefiyet No. 
461 041 8468  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
GAZİANTEP TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 82  

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. 

 1570/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/119932 

2. Yasaklama Kararı Veren 

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

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Yenice Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Yenice/Karabük 

Adresi 
Yirmibeşler Mah. İşletme Küme 

Evleri No: 41 
Tel-Faks 0 370 766 10 36 – 0 370 766 26 27 

Posta Kodu 78700 E-Mail zonguldakyenicesi@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Hilmi Ünlüulkut-Mes İnşaat   

Adresi 
Hilal Mah. 708 Sok. No: 4/7 

Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 19099047414  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9150055044  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
265542  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1581/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/82527 

2. Yasaklama Kararı Veren 

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

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İl/İlçe İstanbul-Sarıyer 

Adresi 
Maslak Mah. Büyükdere Cad.    

No: 267/1 Maslak 
Tel-Faks 212 262 77 09 – 212 262 18 76 

Posta Kodu 34398 E-Mail istanbulobm@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Özlem Havadar  

Adresi 

Cumhuriyet Mah. Rüzgar Sok. 

Jandarma Karşısı No: 8 

Şarköy/Tekirdağ 

 

T.C. Kimlik No. 20444796758  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
916  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1580/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/95191 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
MANİSA ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
İl/İlçe MANİSA/ŞEHZADELER 

Adresi 
2. Anafartalar Mah. 1502 Sok. 

No:17 MANİSA 
Tel-Faks 0.236.2323639 – 0.236.2317248 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

DERÇAM Orman Ürünleri Tem. 

Nak. Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. 

Şti. 

 

Adresi 
C.Pınar Mah. Anafartalar Cad.   

No: 7 Derik/MARDİN 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Derik V.D. 292 059 3330  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
MARDİN TİC. VE SAN. ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. DERİK-326 / Oda Sicil No:10250  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1582/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6612 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye-Gürcistan Elektrik

Enterkonneksiyonlarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6613 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği

Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6614 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6615 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR)

Madde 1 (a), Madde 14 (1) ve Madde 14 (3) (b)’sini Tadil Eden Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6616 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu

Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6617 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk

Üyelerinin Aile Bireylerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6619 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6620 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır
Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6621 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları Arasındaki Uluslararası
Demiryolu-Feribot Hattının Organizasyonu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6622 Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6623 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı
Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6624 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Türkmenistan’dan Türkiye Cumhuriyetine Doğalgaz
Sevk Edilmesi Konusunda İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6625 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6626 14 Ekim 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Hava Ulaştırma Anlaşmasına Değişiklik Getirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6627 Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek Protokol ve Protokole İlişkin Teknik Hataların
Düzenlenmesi Tutanağının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6628 D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Taviz Listelerinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6629 Gümrük İşbirliği Konseyinin Gümrük İşbirliği Konseyini Kuran Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

6630 Vişegrad’daki Sokullu Mehmet Paşa Köprüsünün Yapısal Unsurlarının Durumunun Tespit Edilmesi, Restorasyon Projesinin
Hazırlanması ve Projenin Uygulanması Konusundaki İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6631 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik Alanda
İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER
— Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hacettepe Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi

İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-05)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2015-02)

— Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri
Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-12)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2015-03)

— Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
— Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik

Yapılmasına 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




