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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve

rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüş-

türmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak an-

laşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamın-

daki diğer uygulamalara ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılı Kanunun 3 üncü, 6 ncı ve 8 inci madde-

lerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Aralık 2012
CUMARTESİ

Sayı : 28498



Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında il

özel idarelerini, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini, Bakanlık tarafından yetkilendiril-

mesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerini,

c) İlgili kurum: Uygulama alanında dönüşüm projesi gerçekleştirecek olan Bakanlığı,

İdareyi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

ç) Kanun: 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürül-

mesi Hakkında Kanunu,

d) Müdürlük: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğü, diğer

illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

e) Rezerv yapı alanı: Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim

alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı

olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları,

f) Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına

yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-

lığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar-

laştırılan alanı,

g) Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan

ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edi-

len yapıyı veya yapıları,

ğ) Taşınmaz: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704 üncü mad-

desi uyarınca taşınmaz mülkiyeti kapsamına giren arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kayde-

dilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri,

h) TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığını,

ı) Uygulama alanı: Bakanlar Kurulu kararıyla kararlaştırılan riskli alan ile Bakanlıkça

belirlenen rezerv yapı alanını ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Rezerv Yapı Alanı ile Riskli Alanın Tespiti

Rezerv yapı alanının tespiti

MADDE 4 – (1) Rezerv yapı alanı;

a) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritasını,
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b) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,

c) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,

ihtiva eden dosyaya istinaden, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça

belirlenir.

(2) Rezerv yapı alanı:

a) Bakanlıkça resen belirlenebilir.

b) TOKİ veya İdare, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya is-

tinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir.

c) Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri

ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir.

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunulabil-

mesi için; bu talebin, talebe konu taşınmazların maliklerinin tamamının muvafakati ile yapıl-

ması ve bu taşınmazların yüzölçümlerinin yüzde yirmibeşinin mülkiyetinin, geliri dönüşüm

projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere, Bakanlığın uygun gördüğü, bağlı veya

ilgili kuruluşuna veyahutta İdareye veya TOKİ’ye devrine muvafakat edilmesi gerekir.

(3) Maliye Bakanlığı rezerv yapı alanına ilişkin görüşünü otuz gün içinde bildirir.

Riskli alanın tespiti

MADDE 5 – (1) Riskli alan;

a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol

açma riski taşıdığına dair teknik raporu,

b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri,

c) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını, varsa uygulama

imar planını,

ç) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,

d) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,

e) Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yerbi-

limsel etüd raporunu,

f) Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri,

ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum Yöne-

timi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kuruluna

sunulur.

15 Aralık 2012 – Sayı : 28498                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3



(2) TOKİ veya İdare, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya is-

tinaden Bakanlıktan riskli alan tespit talebinde bulunabilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ne-

ticesinde, uygun görülen talepler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak,

teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.

(3) Riskli alan belirlenmesi için bu alanda taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk

tüzel kişileri, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya ile birlikte Bakanlık

veya İdareden riskli alan tespit talebinde bulunabilir. İdareye yapılacak talepler Bakanlığa ile-

tilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde uygun görülen talepler, Afet ve Acil Durum

Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.

(4) Bir alanın riskli alan olarak tespit edilebilmesi için alanın büyüklüğünün asgarî

15.000 m2 olması gerekir. Ancak, Bakanlıkça uygulama bütünlüğü bakımından gerekli görül-

mesi halinde, parsel veya parsellerin büyüklüğüne bakılmaksızın ve 15.000 m2 şartı aranmak-

sızın riskli alan tespiti yapılabilir.

(5) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı riskli alana ilişkin görüşünü on beş gün

içerisinde bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Riskli Yapıların Tespiti, İtirazların Değerlendirilmesi ve Yıkım İşlemleri

Riskli yapıların tespitinde görev alacak kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Riskli yapılar, Bakanlıkça veya İdarece veyahutta Bakanlıkça lisanslan-

dırılacak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler; sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum

ve kuruluşlarına ait olan şirketler; depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem

mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum

kuruluşları; 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan

izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ve laboratuvar kuruluşları ile mimarlık ve mühen-

dislik hizmetleri veren ve 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları

Birliği Kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlarca tespit edilir.

(2) Riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerin, ilgili mes-

lek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış ol-

maları ve bu hususları belgelendirmeleri gerekir. Lisans başvurusunda bu belgelerden başka

herhangi bir belge istenmez.

(3) Lisans başvurusunda Bakanlığa sunulan belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit

edilmesi, riskli yapı tespitinin gerçeğe aykırı olarak yapıldığının anlaşılması ve 7 nci maddenin

dördüncü fıkrası hükmüne aykırı davranılması hallerinde; tespite konu lisanslı kurum ve ku-

ruluşların lisansı Bakanlıkça iptal edilir.
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(4) Bakanlık, riskli yapı tespitine ilişkin faaliyetleri denetleme yetkisine sahiptir.

(5) Lisanslı kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespitinde görev alacak mühendislerin,

Bakanlıkça açılacak eğitim programlarına katılmaları zorunludur.

(6) Lisans belgesi; A-4 formatında birinci sınıf hamur kâğıt üzerine, EK-1’deki şekil

ve muhtevada düzenlenir.

(7) Riskli yapıya ve lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara ilişkin iş ve işlemler Ba-

kanlıkça elektronik yazılım sistemi ile de takip edilebilir. Lisanslandırılmış kurum ve kuruluş-

lara yapılacak bildirimler ve tebligatlar elektronik ortamda da yapılabilir.

Riskli yapıların tespiti ve itiraz

MADDE 7 – (1) Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tes-

pit edilir.

(2) Riskli yapıların tespiti;

a) Öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine

ait olmak üzere yaptırılır. Maliklerce yapılacak riskli yapı tespiti talebi, tapu belgesinin ve kim-

lik belgesinin fotokopisi ile yapılır.

b) Bakanlıkça, süre verilerek maliklerden veya kanunî temsilcilerinden istenebilir. Ve-

rilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptı-

rılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteye-

bilir.

(3) İtiraz üzerine yeniden rapor tanzim edilmesi gereken haller ve raporun gerçeğe ay-

kırı düzenlendiğinin tespit edilmesi halleri hariç olmak üzere, her yapı için sadece bir adet

riskli yapı tespiti raporu düzenlenebilir. Lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar riskli yapı tespit

talebi üzerine, o yapı hakkında daha önce riskli yapı tespit raporu düzenlenip düzenlenmediğini

elektronik yazılım sistemi üzerinden kontrol eder.

(4) Riskli yapı tespitine ilişkin raporların bir örneği, tespit tarihinden itibaren en geç

yedi gün içinde, tespiti yapan İdarece veya lisanslandırılmış kurum veya kuruluşça, tespite

konu yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe gönderilir. Müdürlükçe, raporların birinci fıkrada

belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelenir ve herhangi bir eksiklik

veya yanlışlık tespit edilmesi halinde bu raporlar gerekli düzeltmeler yapılmak üzere raporu

düzenleyen kurum veya kuruluşa iade edilir. Yapılan incelemede raporlarda herhangi bir ek-

siklik ve yanlışlığın bulunmadığının tespit edilmesi halinde, riskli yapılar, Müdürlükçe en geç

on iş günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, ilgili tapu müdürlüğüne

bildirir ve bu konuda Bakanlığa bilgi verir.
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(5) İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine

karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe

itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak

üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, aynî ve şahsî

hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Müdürlüğe bildirilir.

(6) Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde

riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir.

(7) Riskli yapının bulunduğu ilde itirazı değerlendirecek teknik heyetin teşkil edilmemiş

olması halinde, itiraz dilekçeleri ile itiraz edilen tespite ilişkin raporlar, riskli yapının bulunduğu

yerdeki Müdürlükçe, o il için yetkilendirilmiş teknik heyetin bulunduğu ildeki Müdürlüğe gön-

derilir.

(8) Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi halinde, durum aynı şekilde ilgili

tapu müdürlüğüne bildirilir.

Riskli yapıların yıktırılması

MADDE 8 – (1) Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine,

altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir.

(2) Riskli yapıların birinci fıkra uyarınca verilen süre içinde maliklerince yıktırılıp yık-

tırılmadığı, Müdürlükçe mahallinde kontrol edilir ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış

ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve otuz günden az olmak üzere ek süre

verilerek tebligatta bulunulur.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca verilen süreler içinde riskli yapıların maliklerince

yıktırılmaması halinde, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri;

yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî ida-

relerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen usullere göre süresinde yıktırılmadığı

tespit edilen riskli yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilir. Buna rağ-

men yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır.

(5) Uygulamanın gerektirmesi hâlinde Bakanlık, yukarıdaki fıkralarda belirtilen tahliye

ve yıktırma iş ve işlemlerini bizzat da yapabilir.

(6) Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlü-

ğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını

sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirt-

mesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın aynî ve şahsî hak sahiplerine bilgi verir.
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Teknik heyetlerin teşkili

MADDE 9 – (1) Riskli yapı tespitlerine karşı yapılacak itirazları değerlendirmek üzere,

ihtiyaca göre Bakanlıkça gerekli görülen yerlerde yeteri kadar teknik heyet teşkil edilir.

(2) Teşkil olunacak her bir teknik heyet için; yüksek öğretim kurumlarından ilgili mes-

lek alanlarında, 28/1/1982 tarihli ve 17588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üye-

liğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca en az yardımcı doçentlik kadrosuna atan-

mış öğretim üyeleri arasından, üniversite rektörlerince belirlenecek dört adet asıl ve dört adet

yedek üyenin bilgileri talep olunur.

(3) Öğretim üyelerine ilişkin bilgiler, talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içeri-

sinde Bakanlığa bildirilir.

(4) Teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile en az ikisi inşaat mühendisi

olmak üzere, Bakanlık teşkilâtında görev yapan üç üyenin iştiraki ile yedekleri ile birlikte yedi

üyeli olarak teşkil edilir.

(5) Bakanlıkça her yıl Ocak ayında teknik heyet üyelikleri yenilenir. Yeni üyeler gö-

revlendirilinceye kadar mevcut üyeler görevine devam eder. Görev süresi dolan üye tekrar gö-

revlendirilebilir.

Teknik heyetin çalışma usul ve esasları

MADDE 10 – (1) Teknik heyetin ilk toplantısında üyeler aralarından birini başkan ola-

rak seçer.

(2) Teknik heyetin idarî ve teknik hizmetleri, teknik heyetin bulunduğu ildeki Müdür-

lükçe yürütülür. Teknik heyetin gündemi Müdürlükçe hazırlanır.

(3) Teknik heyet, görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumları da göz önüne ala-

rak, ayda en az bir defa toplanır. Müdürlük, gerekli gördüğünde teknik heyeti olağanüstü top-

lantıya davet edebilir. Toplantının yeri, günü ve saati ile gündemindeki konular, Müdürlükçe

en az yedi gün önceden üyelere bildirilir.

(4) Teknik heyet, en az beş üyenin iştiraki ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin ço-

ğunluğu ile karar alır; oyların eşitliği hâlinde, Başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılır.

(5) Teknik heyet tarafından gerek görülmesi hâlinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlar-

dan uzmanlar, oy hakları olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilir.

(6) Gündemdeki konu kendisi veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile

ilgili bulunan veyahut gündemdeki konu ile herhangi bir şekilde menfaat münasebeti bulunan

üye, teknik heyet toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.

15 Aralık 2012 – Sayı : 28498                                RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7



(7) Teknik heyet toplantısı sonunda alınan kararlar, dayanakları ve ilmî gerekçeleri be-

lirtilerek yazılır, başkan ve üyelerce imzalanır. Kararlar Bakanlığa, tespiti yapan veya yaptıran

İdareye ve itiraz edene bildirilir.

(8) Hangi sebepten dolayı olursa olsun, yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri sebebiyle

bulunamama hâlleri hariç olmak üzere, bir yıl içinde dört veya üst üste iki toplantıya iştirak

etmeyen teknik heyet üyesinin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(9) Teknik heyet üyeleri, üyelikleri süresince yaptıkları görev ile ilgili olarak hiçbir

menfaat sağlayamazlar. Aksine davrandığı tespit edilenlerin üyeliği Bakanlıkça sona erdirilir.

Huzur hakkı, yolluk ve gündelik ödenmesi

MADDE 11 – (1) Teknik heyetlerin üniversiteler tarafından görevlendirilen üyelerine,

Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde huzur hakkı

ödenir.

(2) Teknik heyet üyelerinin toplantılar ve incelemeler için yapacakları seyahatlerin yolluk

ve yevmiyeleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değer Tespiti ve Uygulama Alanında Hak Sahipliği

Taşınmazların değerinin tespiti

MADDE 12 – (1) İlgili kurum, uygulama alanındaki taşınmazların sınırını, yüzölçü-

münü ve cinsini gösteren kamulaştırma haritasını veya krokiyi yapar veya yaptırır ve bu taşın-

mazların maliklerini ve bunların adreslerini tespit eder veya ettirir.

(2) Taşınmazın değeri; ilgili kurum bünyesinden en az üç kişiden teşkil olunacak kıymet

takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet satın alınmak suretiyle tespit edilir.

(3) Taşınmazın değeri; taşınmaz değerleme konusunda uzman kişi, kurum veya kuru-

luşlardan bilgi alınarak ve mahallin emlak alım satım bürolarından alınacak bilgilerden de fay-

dalanılarak, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesindeki

esaslara göre tespit edilir.

Uygulama alanındaki taşınmaz maliklerinin hakları ve tapuya tescil işlemleri

MADDE 13 – (1) Yapılacak konut ve işyerlerinin niteliği ve büyüklüğü ilgili kurumca

belirlenmek kaydıyla, uygulama alanındaki taşınmaz maliklerine öncelikle uygulama alanında

yapılacak olan konut ve işyerlerinden verilmek üzere bunlarla sözleşme akdedilir.

(2) Uygulama alanındaki taşınmazın 12 nci maddeye göre tespit edilen bedeli, malike

verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyet bedelinden düşülür. Bu şekilde yapılacak hesap-

lama neticesinde taşınmaz malikinin;

a) İlgili kurumdan, alacağı olur ise, bu alacağa konu meblâğ; taraflar arasında yapılacak

anlaşmaya istinaden, nakdi olarak veya ilgili kurumun, kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan

taşınmazlarından verilerek ya da imar hakkının başka bir alana aktarılması suretiyle ödenebilir.
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b) İlgili kuruma borçlu olması halinde, bu borca konu meblâğ; taşınmaz malikince taksit

ile ödenebilir. Taksit ile ödemenin esasları proje bazında ilgili kurumca belirlenir.

c) Birden fazla konut veya işyeri alma hakkının olması halinde, birden fazla konut veya

işyeri verilmek üzere sözleşme yapılabilir. Böyle bir durumda, taşınmaz malikinin ilgili kuruma

borçlanması hâlinde ödemeler, verilecek konut veya işyerinin tespitine yönelik olarak gerçek-

leştirilecek noter kurası sonrası, ilgili kurumca belirlenecek takvime göre peşin olarak yapılır.

(3) İlgili kurumca verilecek konut veya işyerinin inşaat maliyet bedeli; uygulama ala-

nında gerçekleştirilecek yapım ihaleleri sonrası gerçekleşen, ihale bedeli, arsa edinim bedeli,

proje giderleri, yıkım ve nakliye giderleri, taşınmaz değerinin tespiti masrafları, zemin iyileş-

tirme giderleri ve müşavirlik giderleri gibi giderler dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Taşınmaz maliklerinden kendisine işyeri verileceklere müstakil işyeri yerine işyeri

hissesi de verilebilir.

(5) İlgili kurum, uygulama alanındaki taşınmaz maliklerini yapılacak anlaşmalar çer-

çevesinde proje ortağı yapmak suretiyle, kat veya hasılât karşılığı inşaat yapabilir veya yaptı-

rabilir.

(6) Bakanlık, Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla veya

Maliye Bakanlığınca Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılan taşınmazlar da dâhil olmak

üzere, uygulama alanında bulunan bütün taşınmazlar üzerinde her tür harita, plan, proje, arazi

ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapmaya; bu alanlarda bulunan taşınmazları satın

almaya, ön alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları

trampaya, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarmaya; aynı alanlara

ilişkin taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlanmak kaydı ile menkul değere dönüştürmeye; kamu

ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı usulleri de

dâhil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya, arsa paylarını belirlemeye; 23/6/1965 ta-

rihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırmaya, payları ayırmaya

veya birleştirmeye ve Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etmeye yetkilidir.

(7) Bakanlık; Kanundan kaynaklanan ve altıncı fıkrada belirtilen yetkilerini, Kanunun

3 üncü maddesi kapsamında Bakanlığa tahsis edilen taşınmazlar bakımından Maliye Bakanlı-

ğının izin ve onayına tabi olmadan kullanabilir.

(8) Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında Bakanlığa tahsis edilen taşınmazlar üzerinde

Kanun kapsamındaki uygulamalara bağlı olarak meydana gelen yeni taşınmazların kendileri

ile anlaşma sağlanan gerçek kişiler veya mirasçıları ile tüzel kişiler adına tapuya tescil edilmesi,

Bakanlığın isteği üzerine, Maliye Bakanlığınca yapılır. Bu taşınmazlar ile ilgili olarak tapuda

işlem yapılmasını gerektiren diğer hallerde de, Bakanlığın isteği üzerine, Maliye Bakanlığınca

tapuda işlem tesis edilir.
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Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olanlara konut ve işyeri verilmesi

MADDE 14 – (1) Uygulama alanındaki taşınmazların ve uygulama alanı dışındaki risk-

li yapıların maliklerine konut veya işyeri verilmesinden sonra, arta kalan konut veya işyerlerinin

bulunması hâlinde, belirtilen yapılarda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak, en az bir yıldır

ikamet edenler veya işyeri işletenler ile Kanun uyarınca taşınmazları kamulaştırılanlara bu ko-

nut veya işyerlerinden verilmek üzere sözleşme yapılabilir.

(2) Kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi veyahut taşınmazları kamulaştırılanlardan konut

veya işyeri talebinde bulunanların sayısının artan konut ve işyeri sayısından fazla olması hâ-

linde, konut veya işyeri verilecekler noter huzurunda gerçekleştirilecek kura işlemi ile belirle-

nir.

Riskli yapıların bulunduğu parseller ile riskli alanlar hakkında uygulanacak

hükümler

MADDE 15 – (1) Riskli alanlarda ve riskli yapılarda Kanun kapsamında öncelikle ma-

liklerce uygulama yapılması esastır. Kanun kapsamında yapılacak bu uygulamalara ilişkin iş

ve işlemlerde ilgili kurum maliklere yardımcı olmakla yükümlüdür.

(2) Riskli yapılarda, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, parsellerin tev-

hit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına,

yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usul-

ler ile yeniden değerlendirilmesine esas karar alınmak üzere, yöneticinin veya denetçinin veya

kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri

kurulu toplantıya çağrılır.

a) Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oybirliği ile an-

laşma sağlanamaması halinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna ka-

yıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer göze-

tilerek oybirliği ile anlaşmaya çalışılır.

b) (a) bendinde belirtilen usule göre oybirliği ile anlaşma sağlanamaması durumunda,

yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu

ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince im-

zalanır. En az üçte iki çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu

toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, onbeş gün içinde

bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça

tesbit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artır-

ma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların,

rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.
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(3) En az üçte iki çoğunluk ile alınacak karara katılmayan maliklerin bağımsız bölüm-

lerine ilişkin arsa paylarının rayiç değeri; ikinci fıkranın (a) bendi uyarınca tespit edilen riskli

yapının değerine göre belirlenir.

(4) En az üçte iki çoğunluk ile alınacak kararlar ve anlaşma şartları Müdürlüğe bildirilir.

Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; ikinci fıkranın (a)

bendi uyarınca tespit edilen veya Bakanlıkça tespit ettirilen arsa payı değeri üzerinden anlaşma

sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleşti-

rilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakan-

lıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde

değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye

veya İdareye devredilir.

(5) Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır. Malik

ile yapılan anlaşmanın şartlarının tapu kütüğünde belirtilmesi de dahil tapu tesciline ilişkin iş-

lemler Müdürlük vasıtasıyla gerçekleştirilir.

(6) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uya-

rınca, arsa payları satın alınanlar ile 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde konut veya işyeri

sözleşmesi yapılabilir.

(7) Bir parselde birden fazla riskli yapı bulunması halinde her bir yapı için ayrı ayrı ra-

por düzenlenerek Bakanlığın onayına istinaden uygulama işlemi yapılır.

(8) Üzerindeki yapıların tamamı riskli yapı olarak tespit edilmiş olan bir veya tevhidi

mümkün olan birden fazla parsel birlikte değerlendirilerek, yürütülecek uygulamaya sahip ol-

dukları hisseleri oranında proje paydaşlarının en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

(9) Riskli alanlarda;

a) Malikler tarafından yürütülecek uygulamalarda parsellerin tevhit edilmesine, mün-

ferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırıl-

masına, payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden de-

ğerlendirilmesine,

b) Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda ilgili kurum tarafından yü-

rütülecek uygulamalarda uygulanacak projeye,

sahip oldukları hisseleri oranında proje paydaşlarının en az üçte iki çoğunluğu ile karar

verilir.
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(10) Riskli alanda veya riskli yapıların bulunduğu parselde risksiz yapı bulunması ha-

linde, bu yapı uygulama dışı tutulabilir. Bu durumda binanın bulunduğu alan ifraz edilebilir.

İfraz imkânı yok ise maliklerin anlaşması halinde binanın hâlihazır durumu korunabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yapılacak Yardımlar ve Tahliye

Kira yardımı ve diğer yardımlar

MADDE 16 – (1) Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama

alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin

teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici

konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık

kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ay’ı geçe-

mez. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fi-

yatları Endeksi oranında güncellenir.

(2) Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate

alınarak peşin olarak ödenebilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet

edenlere veya işyeri işletenlere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabilir.

(4) Kira yardımı başvuruları;

a) Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu

belgesine istinaden ilgili kuruma,

b) Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu

belgesine istinaden Müdürlüğe,

yapılır.

(5) Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yapılacak kira yardımları;

a) Uygulama alanında kira yardımı talebinin uygulamayı yapan İdare veya TOKİ’ce

uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek

üzere İdare veya TOKİ’nin hesabına,

b) Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun

görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı malik-

lerinin hesap numaralarına,

yapılır.
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(6) Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kulla-

nacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar

Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz

desteği verilebilir.

(7) Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz

desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden, faiz desteğinden fayda-

lananlar ise kira yardımından faydalanamaz.

Tahliye

MADDE 17 – (1) İlgili kurum ile anlaşma yapan taşınmaz malikleri, ilgili kurumca

belirlenecek takvime göre on beş gün içinde var ise su, elektrik, telefon ve doğalgaz benzeri

hizmet ve emlak vergisi gibi vergi borçlarını ödeyerek yapıyı boş olarak teslim eder.

ALTINCI BÖLÜM

Planlama

Planlama süreci

MADDE 18 – (1) Uygulama alanına yönelik olarak yapılacak planlarda alanın özelli-

ğine göre; Afet risklerinin azaltılması, fiziksel çevrenin iyileştirilmesi, korunması ve geliştiril-

mesi, sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, enerji verimliliği ve iklim duyarlılığı ile ya-

şam kalitesinin artırılması esastır.

(2) Bakanlık;

a) Riskli alan ve rezerv yapı alanı ile riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her

tür ve ölçekteki planı resen yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya,

b) Riskli alan ve rezerv yapı alanındaki uygulamalarda faydalanılmak üzere; özel ka-

nunlar ile öngörülen alanlara ilişkin olanlar da dâhil, her tür ve ölçekteki planlama işlemlerine

esas teşkil edecek standartları belirlemeye ve gerek görülmesi hâlinde bu standartları plan ka-

rarları ile tayin etmeye veya özel standartlar ihtiva eden planlar yapmaya, onaylamaya ve kent

tasarımları hazırlamaya,

yetkilidir.

(3) Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki ilçe belediyelerince hazırlanan imar

planı teklifleri hakkında ilgili büyükşehir belediyesinin görüşü alınır. Büyükşehir belediyesinin

onbeş gün içinde görüş vermemesi halinde, uygun görüş verilmiş sayılır.
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(4) İdarece veya ilgililerince kentsel tasarım projesi ile birlikte hazırlanan plan teklifleri;

planlama alanı ve yakın çevresinin meri planları ve mevcut durumu gösterir bilgi ve belgeler,

ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ile birlikte Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça uygun görülen plan

teklifleri, aynen veya değiştirilerek onaylanır.

(5) Uygulama alanında, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kanunu ile 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Var-

lıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında kalan

alanlardan bulunması hâlinde, alanın sit statüsü de gözetilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının

görüşü alınır.

(6) Bu madde kapsamındaki uygulamaların zaruri kılması hâlinde, bu uygulamaların

gerektirdiği iş ve işlemler hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin hükümleri uygulanır.

Planların değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Bakanlık, uygulama alanın özelliğine, planın ölçeğine ve ihtiyaç ana-

lizine göre kendisine sunulan planda bulunması gereken esasları ve yapılacak tespit, araştırma

ve inceleme konularını belirler. Bunlara göre sunulan plan kararlarını değerlendirir. Bakanlık,

plan onaylarken, planlama esaslarını ve yapılan analiz ve kararlar ile birlikte planın kent bütü-

nüne ve çevresine etkisini ve uyumunu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesini, sosyal ve teknik alt-

yapı alanlarının sağlanmasını ve kentsel doku ve yaşanabilirlik hususlarını da dikkate alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet

Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlığa iletilmiş

ve fakat henüz Bakanlar Kuruluna teklif olarak sunulmamış olan riskli alan olarak ilân etme

talebi işlemleri ile rezerv yapı alanı olarak belirleme işlemleri, bu Yönetmelik hükümlerine

göre tamamlanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HAKLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet

alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-

rının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversite Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki fakülte, enstitü

ve yüksekokulların ilgili bölüm, anabilim dalı ve bilim dallarının işbirliği ile çocuk haklarını

ülkenin gündemine getirmek ve ülke genelinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşme-

sinin bütünüyle uygulanmasını teşvik etmek, sözleşmenin öngördüğü çocuğun yüksek yararı
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ilkesini, çocukla ilgili taraflara benimsetmek, uygulamada çocuğa yönelik haksızlıkları ve or-

taya çıkan sorunları araştırmak, çözüm önerileri geliştirmek, Türkiye’de çocuğun yaşama, ge-

lişme, korunma ve katılım haklarının, Birleşmiş Milletlerin öngördüğü evrensel standartlara

ulaştırılması için her türlü etkinliği gerçekleştirmek ve bu alanda eğitim hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çocuk haklarını gündeme getirmek ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşme-

sinin bütünüyle uygulanmasını teşvik etmek amacıyla seminer, konferans, kongre, sempozyum

gibi çeşitli bilimsel toplantılar ya da eğitim programları düzenlemek ve bu tür faaliyetlere ka-

tılmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliğinde bulun-

mak, ortak programlar düzenlemek,

b) Sözleşmenin ilke ve standartları doğrultusunda, Türkiye’de çocukların yaşaması, ko-

runması, bakılması, yetişmesi, gelişmesi ve toplumsal yaşama her yönden katılması için gerekli

önlemlerin alınmasına yardımcı olmak,

c) Çocuk hakları politikaları ve uygulamalar konusunda, eğitim, bilimsel çalışma, araş-

tırma ve her türlü yayın faaliyetinde bulunmak, alanla ilgili dokümantasyon oluşturmak,

ç) Çocuk Hakları Sözleşmesinin Türkiye’de uygulamaya dönüştürülebilmesi için yasal,

idari ve yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmak,

d) Çocuk haklarının sağlanması, uygulanması, korunması, izlenmesi ve geliştirilmesiyle

ilgili politikalar, programlar ve projeler geliştirmek, uygulamak, eğitim ve danışmanlık hizmeti

vermek,

e) Çocuklara yönelik haksızlık, yanlış yaklaşım, ilke ve standartlar dışındaki ihmal ve

istismara yol açan uygulamaları izleme çalışmaları yapmak, kamuoyuna sunmak, alınması ge-

reken acil önlemleri geliştirip acil destek, önleme, tedavi ve geliştirme etkinliklerini gerçek-

leştirmek,

f) Çocukla ilgili tüm taraflarda, çocuk hakları bilgisi ve bilincinin geliştirilmesi, değer,

tutum ve davranış geliştirici eğitim çalışmaları yapmak,

g) Çocuk hakları göstergelerinin sözleşmenin ilke ve standartlarına göre tanımlanmasını

sağlayarak, çocukların var olan durumları ve yaşam koşullarını ölçülebilir düzeyde değerlen-

dirmek, elde edilen ilerlemeleri belirlemek, sosyal ve organizasyonel düzeydeki gelişmelere

ilişkin çocuk hakları veri tabanı ve bilgi sistemi oluşturulmasına destek olmak,

ğ) Çocuk hakları politikalarının geliştirilmesine ve her düzeyde uygulanmasına çocuk-

ların katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasına destek olmak, bu doğrultuda ço-

cukların, katılımcı ve yönlendirici olduğu organizasyonlar, aktiviteler ve çalışmalar yapmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu

üyeleri arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-

tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli

önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı

ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen

altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın

faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez

olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
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Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma-

ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağ-

lamak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-

luşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç

yıllığına seçilen on beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez olağan olarak toplanır. Yö-

netim Kurulu üyeleri de bu toplantılara katılabilirler. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma

Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne-

rilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

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

şılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 19/9/2002 tarihli ve 24881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ha-

cettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGELER

Başbakanlıktan:
Konu : Hava Emisyonları

Koordinasyon Kurulu.

GENELGE
2012/22

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
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Başbakanlıktan:
Konu : Kırsal Kalkınma Planının İzlenmesi.

GENELGE
2012/23
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Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
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2012 KASIM GÜNSÜZLERİ       HARUN 

1200-27 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

15 Aralık 2012 

CUMARTESİ 
Sayı : 28498 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2006/150 

Karar No : 2012/58 

Mahkememizin 07/03/2012 tarih ve 2006/150 Esas 2012/58 Karar ile Feyzo ve Gade oğlu 

1992 D.lu Sanık Abdulkader Feyzo ile Mustafa ve Hatice oğlu 1982 D.lu Mazzen Eddev 

haklarında; Gümrük Kapısı Harici Mal İthali suçundan, sanık Abdulkader Feyzo hakkındaki 

cezanın CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca düşürülmesine, sanık Mazzen Eddev'in 5607 sayılı 

yasanın 3/1.1 ve 2. cümle, 4/2, TCK. 62/1, 52/2, 54 maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay hapis ve 

140,00.-TL ali para cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının TCK'nm 51 maddesi uyarınca 

ertelenmesine, takdiren 1 yıl 8 ay denetim süresinin uygulanmasına karar verilmiş olup, gıyabında 

verilen karar sanıklara tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendisine' tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 9237 

————— 
Esas No : 2009/31 

Karar No : 2009/129 

Mahkememizin 20/05/2009 tarih ve 2009/31 Esas 2009/129 Karar ile Rustum ve Magida 

oğlu 1987 D.lu Ömer Hajji Suleıman, Muhammed ve Semira oğlu 1984 D.lu Velid Muhammed 

Hatip ile Hpalil ve Vefa Biksrave oğlu 27/01/1986 D.lu Salih Hüseyin Halılıın Eşyayı gümrük 

işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan, TCK.37/1,5607 Sayılı Yasanın 3/1-1.cümle, 

TCK.52/15607 Sayılı Yasa 3/1-2. cümle, 4/2,62/1,52/2, maddeleri gereğince l'er Yıl 8'er ay hapis 

ve 140,00'ar TL Para cezası ile cezalandırılmalarına, hapis cezalarının TCK.nun 51.maddesi 

gereğince ertelenmesine, 1'er yıl 8'er ay denetim süresine tabi tutulmaların karar verilmiş olup, 

gıyaplarında verilen karar sanıklara tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak 

suretiyle kendilerine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra 

kesinleşeceği hususu ilan olunur. 9238 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Beyşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti, Belediyemize ait Dalyan Mahallesi 39 ada 2781,51m2’lik 7 nolu parsel ile 

39 ada 4518,57 m2’lik 8 nolu parseller ve üzerinde Soğuk Hava Deposu ve Mezbaha Binaları 

bulunan Taşınmaz 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile mülkiyet 

satışı yapılacaktır. 

1 - İhale 09.01.2013 tarihinde Saat 14.00’de Evsat Mahallesi Şehit Mahmut Aksin Sokak 

No: 2’deki Belediye Hizmet binasının ENCÜMEN salonunda toplanacak, Belediye ENCÜMENİ’nce 

yapılacaktır. 

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesine ait geniş bilgi her gün 

çalışma saatleri içerisinde, belediyemiz İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE’nda 

görülebilir 

3 - Dalyan Mahallesi 39 ada 2781,51m2’lik 7 nolu parselin tamamı 1.000.000,00,-TL 

bedelle satılacak olup Geçici teminat 35.000,00,-TLve 39 ada 4518,57 m2’lik 8 nolu parselin 

tamamı 900.000,00,-TL bedelle satılacak olup geçici teminat 30.000,00,-TLdir. 

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.30'e kadar ihalenin yapılacağı adreste 

bulunan ENCÜMEN Başkanlığına verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları 

veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve 

tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale 

uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 

giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni 

süresinde ödenecektir 

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’CE uygun görülerek karara bağlanan ihale 

kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh 

etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 

İlan olunur. 9924/1-1 
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DÜZELTME İLANI 2 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

26 Eylül 2012 tarih ve 28423 sayılı (kayıt no: 7669/1/2-1) Resmi Gazete ile 27 Eylül 2012 

tarih ve 28424 sayılı (kayıt no: 7669/1/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.18 referanslı 

ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu 

madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

6. Teklifler 9 Ocak 2013 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 350.000,- (üçyüzellibin) 

EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı, 

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE 

 

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda 

belirtilecek olan adreste 9 Ocak 2013 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı, 

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE 10036/1/2-1 

————— 
AMENDMENT NOTICE 2 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) 

Sixth and seventh items of IFB No:DB.ATT.18 appeared in the Official Gazetes; 

Issue No: 28423 and Record No: 7669/2/2-1 on September 26, 2012 and Issue No: 28424 

and Record No: 7669/2/2-2 on September 27, 2012 are updated as follows. 

6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on 

January 9, 2013 and must be accompanied by a security of 350.000,- Euros equivalent 

(threehundredfifty thousand Euros) 

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

 

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

02:00 p.m. (local time) on January 9, 2013 at the offices of 

 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

SEFER KUL MEETING ROOM, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G, 

Çankaya - ANKARA / TURKEY 10036/2/2-1 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 15 Aralık 2012 – Sayı : 28498 

 

TAHTA PALET SATILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz Ambarında bulunan 20.418 adet Tahta Palet ihaleye iştirak edecek isteklilerin 

teklif edecekleri en yüksek fiyat üzerinden kapalı zarf teklif alma (açık arttırma yolu açık olmak 

üzere) ile satılacaktır. 

1. İdarenin Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor 

İşletme Müdürlüğü 43700 Emet/KÜTAHYA 

Telefon ve Faks Numarası : 0 274 461 34 00 / 0 274 461 34 03 

Elektronik Posta Adresi : emet-ticaret@etimaden.gov.tr 

2. Satışa Konu Tahta Paletlerin 

 

MALZEME CİNSİ EBAT (MM) MİKTAR (ADET) 

TAHTA PALET 1200x800x50 20.418 

 

3. Satış İhalesinin Yapılacağı Yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor 

İşletme Müdürlüğü 43700 Emet/KÜTAHYA 

4. Satış İhalesinin Tarihi ve Saati : 31.12.2012 - 14.00 

5. Tekliflerin geçerlilik süresi 60 (Altmış) gün olacak ve kısmi teklif verilmeyecektir. 

6. Satışla ilgili dokümanlar aşağıda belirtilen adresten 10,00,-TL karşılığında satın 

alınabilir. Teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

7. Dokümanların görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 

06010 Keçiören/ANKARA, Tel: 0 312 294 20 00, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

İstanbul Lojistik Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 156 Aksaray/İSTANBUL, Tel: 0 212 527 09 09, 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No: 1 

İZMİR, Tel: 0 232 484 37 17, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme 

Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA, Tel: 0 274 461 34 00 

Teklifler en geç 31.12.2012 Pazartesi günü - Saat 14:00’e kadar İdaremizin Evrak 

Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna Kapalı zarf içerisinde verilmiş olacaktır. 

8. Satış işi 31.12.2012 günü - Saat 14.00’de İdaremizin toplantı salonunda kapalı zarf 

teklif alma (açık arttırma yolu açık olmak üzere) usulü ile yapılacaktır. 

9. Satış İhalesine Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır. 

9.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 

9.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

gösteren belgeyi, 

9.3. İsteklinin gerçek kişi olması durumunda, Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, 

9.4. Tüzel kişilik ise; Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl 

için de Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini, 

9.5. İstekliyi temsile yetkili kişilerin; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

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

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

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

9.6. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza sirkülerini, 

9.7. Teklif bedelinin % 3’ü oranında geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka 

teminat mektubunu, 

9.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

10. İlan konusu satış 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdaremiz ihaleyi 

yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 

 10013/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BÜRO MEFRUŞATI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacını karşılamak amacıyla; 

- 6 kalem büro mefruşatı malzemesi, 

İhtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

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

şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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

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

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

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

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı 

teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

istekliye vermekte serbesttir. 10041/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 

olan muhtelif cins ve miktar donanım ve yazılım teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10042/1-1 
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İŞ, HATA DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ TAKİP SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) ihtiyacı iş, 

hata değişiklik isteği takip sistemi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve marka-modeline 

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

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

kuruluşça istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 10047/1-1 
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VERİ SİSTEMLERİ GÜNCELLEMESİ VE MODERNİZASYONU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan veri sistemleri 

güncellemesi ve modernizasyonu kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen 

marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnameye ve 

kuruluşça istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, güncellenecek 

ürünlerin tamamı için ayrı, yeni alınacak yazılım ve donanım ürünlerin tamamı için ayrı olmak 

üzere kısmi teklif verilebilecektir. 

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

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

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

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

 10048/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YEDEKLEME SİSTEMİ VE 

BİLİŞİM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 

Yedekleme Sisteminin teknik şartnamesine, Bilişim Ürünlerinin ise teknik şartnamesine ve 

marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, Ofisimiz Ticari Şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlar ile Ofis 

Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Yedekleme Sisteminin 

teknik şartnamesine, Bilişim Ürünlerinin ise teknik şartnamesine ve marka/modellerine 

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

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

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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2 ADET SUNUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet sunucu, kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine ve IBM markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve IBM 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

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

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ihtiyacı 

olan muhtelif cins ve miktar yazılım Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve kuruluşça 

istenilen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

kuruluşça istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ihtiyacına binaen muhtelif 

cins ve miktar bilgi sistem malzemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olarak, öncelikle Kuruluşça hazırlanan teknik şartname hükümlerinin uygulanması, teknik 

şartnamede hüküm bulunmaması halinde ise Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen hükümlerin geçerli olması kaydıyla, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

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

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

sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire 

Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar bilgi sistem malzemesi Kuruluşça hazırlanan 

teknik şartnamesine ve kuruluşça istenilen markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.12.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

kuruluşça istenilen markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Fatih Belediyesinden: 

1) İhale konusu olan iş; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Seyit Ömer Mahallesi, Köprülüzade 

Sokağı, 408 pafta,1756 ada, 23 parselde (Toplam İnşaat Alanı:1.088,00 m2) bulunan taşınmazın;  

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı 

inşaat yapılması işidir. 

2) İhale; Fatih Belediyesi Akşemsettin Mahallesi (Hocaüveyz Mevkii) Adnan Menderes 

Vatan Bulvarı No: 54 Fatih/İSTANBUL - adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen 

Şefliği toplantı salonunda 08.01.2013 tarihinde saat 10:30 da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

35 / A maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

3) İhalenin Muhammen bedeli: 1.597.685,00.-TL (Birmilyon beşyüzdoksan yedibinaltı 

yüzseksenbeştürklirası) olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen bedelin %3 ü oranında 

47.930,55.- TL (Kırkyedibindokuzyüzotuztürklirasıellibeşkuruş) geçici teminat vereceklerdir. 

4) İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında 

sunmaları zorunludur. 

a) Kanuni ikametgah belgesini vermesi (2012 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge 

aranmayacaktır.) 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.(2012 Yılı) 

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

Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını 

veya noter tasdikli suretini vermesi. 

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.(2012 yılında 

alınmış.) 

d) Noter tasdikli İmza sirkülerini vermesi (2012yılı tasdikli) 

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyanını vermesi. (2012 yılı tasdikli) 

d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi (2012 

yılı tasdikli) 

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

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyanını veya sirküleri vermesi. 

(2012 yılı tasdikli) 

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

beyannamesi vermesi. 

g) Muhammen bedelin %50’si’ kadar kullanılmamış nakit ve %50’si kadar kullanılmamış 

teminat mektubu kredisi olduğuna dair Banka Referans mektubu (Genel Müdürlük teyit yazılı.) 

h) İlgili vergi dairesinden ilandan sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli suretinin İdareye verilmesi 

ı) İlandan sonra alınmış S.S.K.’dan prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 

tasdikli suretinin idareye verilmesi 
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j) Şirketlerin öz kaynaklarını gösteren bir önceki yıla ait bilançosunun ilgili Vergi 

Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdiklenmiş aslı veya noter tasdikli suretini 

vermesi. 

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyan. 

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,e,h,ı,k,l) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

m) İhale şartnamesini satın aldığını gösteren Fatih Belediyesi ait alındı  belgesi 

n) Daha önce İdaremize kat karşılığı modeline göre iş yapıp işi zamanında bitirmeyen 

veya cezalı çalışanlar ihaleye girmeyecektir.(Yeterlilik için idareye verilen belgeler geri 

verilmeyecektir.) 

5) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale zarflarını 08.01.2013, saat 10:00 a kadar 

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

6) Bu işe ait ilan bedelleri ve ihale karar pulu, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel 

kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir. 

7) İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beşyüz Türklira) dır. Doküman bedeli, Belediyemiz 

Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dokümanı, para yatırma makbuzu 

karşılığında, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. 

 10001/1-1 

—— • —— 

KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNİN YENİLENMESİ, BELGELENDİRME İŞİ 

VE DANIŞMANLIK ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 – Kalite Yönetim Sistemi Belgelerinin yenilenmesi, bununla ilgili dokümantasyon 

işlemleri için danışmanlık hizmeti, teklif alma usulü ile alınacaktır. 

2 – Tekliflerin en geç 25.12.2012 Salı günü mesai saati bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

3 – Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Adres : Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy – Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: 397 33 65 – 66 Faks: 397 33 71 – 74 

 10034/1-1 

————— 

ÇEŞİTLİ İHTİYAÇ MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 – Aşağıda cins ve miktarları yazılı olan ürünler teklif alma usulü ile alınacaktır. 

2 – Numuneler Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 24.12.2012 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 – Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

Köpük Tabak 350.000 Adet 

Kristal Bardak 400.000 Adet 

Z Peçete (12’li) 50 Koli 

Normal Peçete (32’li) 50 Koli 

Ameliyat Eldiveni (100’lü) 200 Paket 

Adres : Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy – Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: 397 33 65 – 66 Faks: 397 33 71 – 74 

 10035/1-1 
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DEĞİRMEN ROTOR ÇARPMA ZIRHI VE ÇEVRE ZIRHLARI 

TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Değirmen Rotor Çarpma Zırhı ve Çevre Zırhları Temini İşi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/186044 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören - Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00 - 532 30 01 

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

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Kömür Değirmenlerinde kullanılmak üzere 

Rotor Çarpma Zırhı ve Çevre zırhlarının teknik 

şartnameye göre imali ve teslimi işidir. 

 

Sıra 

No Mal Kalemi Resim No Adet 

Adet 

Ağırlığı 

Toplam 

Ağırlık 

1 Rotor Çarpma Plakası (İç) DB 022-1   600 Ad. 210 Kg 126.000 Kg. 

2 Rotor Çarpma Plakası (Orta) DB 022-2   600 Ad. 105 Kg   63.000 Kg. 

3 Rotor Çarpma Plakası (Dış) DB 022-3   600 Ad. 108 Kg   64.800 Kg. 

4 Stator Köşe Plakası DB 175 2000 Ad. 30 Kg   60.000 Kg. 

 

b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

90 gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07/01/2013 Pazartesi günü, saat: 14:00 

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 
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adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 

idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın 

alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 07/01/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi 

kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

12 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 9984/1-1 

————— 
PALETLİ ÇIKARICI MAFSALLARI VE PİMİ İMAL ETTİRİLECEKTİR 

Paletli Çıkarıcı Mafsalları ve Pimi Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/185152 

1- İdarenin  

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 252 532 36 00; 532 30 01 

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

2 - İhale konusu işin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kemerköy Termik Santralı Kömür Alma ve Hazırlama 

Servisinin ihtiyacı olan OPA 01-02 DOO1 Paletli Çıkarıcı 

Mafsallarının ve Piminin İmal Ettirilerek Satın Alınması 

işinin özel teknik şartnamesi esaslarında yapılması işidir. 

İhale Kapsamında imal ettirilerek satın alınacak malzeme 

miktarı aşağıdaki gibidir. 

 

 S. No Malzemenin Adı Miktarı 

 1 OPA 01-02 Paletli Çıkarıcı Tekli Mafsalı   550 Adet 

 2 OPA 01-02 Paletli Çıkarıcı Çiftli Mafsalı 1100 Adet 

 3 OPA 01-02 Paletli Çıkarıcı Mafsal Pimi 1100 Adet 
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b) Teslim yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

45 (kırkbeş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04/01/2013 Cuma günü, saat: 14:00 

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının 

posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta 

masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 

Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen 

adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 

postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı 

idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın 

alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

2 - Teklifler, 04/01/2013 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.  

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verecektir.  

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için; Kalite Yönetim Sistem Belgesi (ISO 

9001:2008) sunacaklardır. 

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi 

kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 

 9985/1-1 
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KAZAN YIKAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

“Kazan Yıkama Hizmet Alımı İşi” açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/184816 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Ören (Milas-Ören Karayolu 40. Km.) P.K. 27 

Milas-MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 532 36 00 - 0 252 532 30 01 

c) Elektronik Posta Adresi : keas@keas.gov.tr  

2 - İhale Konusu İşin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü’ ne ait Kemerköy Termik Santralı 

kazanlarının yanma odası buharlaştırıcı boru 

yüzeylerinde, su perdesi, SHT II. kademe, SHT III. 

kademe, RHT II. kademe, RHT I. kademe, SHT I. 

kademe kızdırıcı paketlerinde ve çatı kızdırıcısı kısmı, 

yanma odası kısmı ve eko kısmını kapsayan tüm 

kollektör odasında oluşan kül ve cüruf birikintilerinin 

kuru ve yüksek basınçlı (en az 800 bar ve 60-70 lt./dk. 

debili ) su pompaları ile ünite kömür yakıcılarının kazan 

içinde kalan kısımlarındaki kömür ve hava kanalları ile 

eko bölgesinin kuru olarak yıl içerisinde belirlenecek 

zamanlarda temizlettirilmesi işidir. 

b) Yapılma Yeri : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Termik Santralı Tesisleri Ören / Milas / 

MUĞLA  

c) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesinden 

itibaren ünite kazanları teker teker yükleniciye teslim 

edilecektir. Her bir ünite kazanının temizlik süresi 28 

takvim günü olup sözleşmenin süresi 18 aydır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 03 Ocak 2013 Perşembe günü, saat 14:00 

4 - İhale dokümanı, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanını posta yoluyla da satın 

almak mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı satın alacak olan isteklilerin 60,00 TL doküman 

bedelini idaremizin Vakıfbank Milas Şubesi nezdinde bulunan TR190001500158007267898036 

no’ lu cari hesabına yatırarak bir yazı ile doküman talebinde bulunabilirler. 
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5 - Teklifler, 03.01.2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim 

ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.  

6 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Hizmet Alımı ihalesi 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik 

esaslarınca yapılacaktır. 

11 - İstekliler mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespiti için; 

a) İş Deneyim Belgesi 

b) Yer Görme Belgesi 

12 - İhale dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir. 9934/1-1 

—— • —— 

TORBALAMA-İSTİFLEME VE TORBALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/179971 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı 

Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-

Keçiören/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 294 25 45 - 312 229 21 32 

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

2 - İhale konusu hizmetin  

     niteliği, türü ve miktarı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 

Değirmenözü Tesislerindeki 540.000 ton Bor 

ürününün ambalajlanması, istiflenmesi ve araçlara 

yüklenmesi, 360.000 ton bor ürününün UG 

vagonlara dolumu ile Kırka Tesislerindeki 30.000 

ton bor ürününün ambalajlanması, istiflenmesi ve 

araçlara yüklenmesi işlerinin gerçekleştirilmesi 

hizmet alımı 

3 - İhalenin / Yeterlik  

    Değerlendirmesinin: 

a) Yapılacağı yer : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 

No:1/A Etlik – Keçiören / ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03.01.2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
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4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 

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

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

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

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

olduğunu gösterir belgeyi, 

b) 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 belgeyi, 

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

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

b) 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, 

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge 

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.10. Mali Durum Belgesi 

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka 

referans mektubu sunulacaktır. 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması 

zorunludur. 
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4.11. İş Deneyim Belgesi 

İstekliler, teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında 

kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş 

veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde 

kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. 

İş deneyim belgesi ile ilgili diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Hizmet Alımı 

İhaleleri uygulama Yönetmenliğinde” olduğu gibidir. 

4.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler 

İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından 

benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerde gerçekleştirilen teçhizat, ekipman mali güç ve 

uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan ve ağırlıklı 

olarak personel çalıştırılmasına dayanan işler veya makineli kazı ve yükleme işleri veya nakliye 

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

5.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2., 4.3. ve 4.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

6 - İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA, 

Kat: 12 No: 1204 adresinde (Tel:0 312 294 25 45) ve Kurumumuz Web sitesinde 

(www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya 

kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, 160,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler 

Dairesi Başkanlığına veya Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (Hesap 

No: 37712245-5001, IBAN No: TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak 

isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi 

dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve 

doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda 

yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği 

adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da 

eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

7 - Teklifler 03/01/2013 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-

Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 9964/1-1 
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SIRA CETVELİ 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Toprak Center Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  

 DOSYA NO: 2002/7 

1. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK ADI : Toprak Center Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü 

2. BORÇLU : Toprak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 

3. İHALE TARİHİ : 29.05.2012 

4. İHALE BEDELİ : 106.680.000,00 TL 

5. İHALENİN ONAY TARİHİ : 31.05.2012 

6. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLARIN 

AYNINDAN DOĞAN VERGİ BORÇLARI 

(TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ GAYRİMENKULLERİN 

EMLAK VERGİSİ BORCU) 

 

Alacaklı  Beşiktaş Belediye Başkanlığı 

Borçlu Toprak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 

Tapu Kaydı İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Abbasağa Mahallesi, 336 ada, 31 parsel sayılı 

7.088,00 m2 alanlı arsa 

Borç Tutarı 506.335,83 TL  

Tapu Kaydı İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Abbasağa Mahallesi, 336 ada, 14 parsel sayılı 

614,75 m2 alanlı arsa 

Borç Tutarı 14.383,83 TL 

 

7. TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK KAPSAMINDAKİ VARLIKLAR ÜZERİNDE 

TESİS EDİLEN REHİN BİLGİLERİ (İPOTEK) 

Toprak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. mülkiyetinde bulunan İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, 

Abbasağa Mahallesi, 336 ada, 31 parsel sayılı 7.088,00 m2 alanlı arsa nitelikli gayrimenkul tapu 

kaydında; 

Sıra 

No Tarih Yevmiye Derece Tutar Alacaklı 

1 24.08.1992 3215 1 75.000,00 TL 
Tasfiye Halinde T. Emlak 

Bankası A.Ş 

2 30.11.1994 5329 2 200.000,00 TL 
Tasfiye Halinde T. Emlak 

Bankası A.Ş 

3 01.06.1995 1982 3 250.000,00 TL 
Tasfiye Halinde T. Emlak 

Bankası A.Ş 

4 26.12.1995 5381 4 150.000,00 TL 
Tasfiye Halinde T. Emlak 

Bankası A.Ş 

5 10.04.1996 1223 5 1.500.000,00 TL 
Tasfiye Halinde T. Emlak 

Bankası A.Ş 

6 06.12.1996 5274 6 21.000.000,00 TL 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 

(Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu’na temlikli) 

7 18.07.1997 2997 7 3.000.000,00 TL 
Tasfiye Halinde T. Emlak 

Bankası A.Ş 
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Sıra 

No Tarih Yevmiye Derece Tutar Alacaklı 

8 31.07.1998 3427 8 4.000.000,00 TL 
Tasfiye Halinde T. Emlak 

Bankası A.Ş 

9 11.02.1999 527 9 23.000.000,00 TL 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 

(Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu’na temlikli) 

10 10.12.1999 4860 10 75.000.000,00 TL 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 

(Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu’na temlikli) 

11 06.12.2000 6072 11 100.000.000,00 TL 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 

(Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu’na temlikli) 

12 12.01.2001 212 12 8.000.000,00 TL 
Tasfiye Halinde T. Emlak 

Bankası A.Ş 

13 06.04.2001 1719 13 60.000.000,00 TL 

Türkiye İş Bankası A.Ş. 

(Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu’na temlikli) 

14 14.10.2005 7445 14 453.030.561,00 USD 
Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu 

 

Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. yukarıda belirtilen 1., 2., 4., 7., 8. ve 12. derece 

ipoteklerinden kaynaklanan alacaklarını işbu ipoteklerle müşterek başkaca gayrimenkullerin satış 

bedellerinden tahsil etmesine rağmen, işbu ipoteklerin fek edilmemesi nedeniyle tapu kaydında 

yer aldığı tespit edildiğinden belirtilen ipotekler sıra cevelinde dikkate alınmamıştır.  

Toprak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. mülkiyetinde bulunan İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, 

Abbasağa Mahallesi, 336 ada, 14 parsel sayılı 614,75 m2 alanlı arsa nitelikli gayrimenkul tapu 

kaydında; 

 

Sıra 

No Tarih Yevmiye Derece Tutar Alacaklı 

1 14.10.2005 7445 1 
453.030.561,00 

USD 

Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu 

 

8. BORÇLU ŞİRKETİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLEN, DEVLETE VE SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA OLAN 

6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ BORÇ BİLGİSİ 

 

Alacaklı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı  Alacaklı 

Borçlu Toprak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Borçlu 

Borç Miktarı 2.028.923,00 TL  Borç Miktarı 
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9. BORÇLU ŞİRKETLERİN 5411 SAYILI KANUNUN 134. MADDESİ 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE 

ÜST KURULLARA OLAN BORÇ BİLGİSİ 

 

Alacaklı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  

Borçlu  Toprak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 

Borç Miktarı  485.545.421,65 TL (03.03.2011 tarihi itibarıyla)  

 

10. İLGİLİ MEVZUAT 

• 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesinin 8. fıkrası, 

“Gerçek ve tüzel kişilerin sahip olduğu varlıkların, bu maddede yer alan hükümler 

çerçevesinde ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya bu Kanunda yer alan hükümler 

çerçevesinde ayrı ayrı cebri icra yoluyla satışlarından elde edilen bedelden; satış tarihine kadar 

tahakkuk etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Fon Kurulu tarafından karar verilmesi halinde şirketlerin 

teknik bilgi, yazılım, donanım, ekipman, mal ve hizmet alımından doğan geçmiş dönem borçları, 

kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları 

ile GSM imtiyaz sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, 

kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim 

edilerek ödenir.” 

• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan 

Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 26. maddesi; 

(1) Ticari ve iktisadi bütünlüğün ihale bedelinin dağıtımına esas sıra cetveli, ihale 

bedelinin alıcı tarafından ödenmesinden sonra Satış Komisyonu tarafından 5411 sayılı Kanuna 

uygun olarak düzenlenir. Ancak 5411 sayılı Kanunda öncelikli paya sahip olduğu belirtilen 

alacaklılara önceden ödeme yapılabilir. 

(2) İhale bedelinden satış masrafları çıkarıldıktan sonra; satış tarihine kadar tahakkuk 

etmiş olmak şartıyla, sırasıyla Kurul tarafından ihale bedelinden ödenmesine karar verilmesi 

halinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamındaki geçmiş dönem borçları, kişilerin Devlete 

ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçları ile GSM imtiyaz 

sözleşmesinden doğan Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım, kişilerin diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenir. 

(3) 5411 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki satışlarda sıra cetvelinin 

düzenlenmesinde anılan madde hükmü de dikkate alınır. 

(4) Sıra cetvelinin bir sureti Satış Komisyonu tarafından masrafını veren ilgililere tebliğe 

çıkarılır ve Resmi Gazete’de yayımlanır. 

(5) Sıra cetveline itiraz süresi 15 gündür. İtiraz süresi, ilan tarihinden itibaren başlar, 

tebliğ masrafı veren ilgililer hakkında ise itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

şekilde nemalandırır. 

• 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21.2. maddesi; 

Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak, gümrük resmi, bina ve arazı vergisi gibi 

eşya ve gayrimenkulün aynından doğan âmme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden 

tahsilinde rehinli alacaklardan evvel gelir.” 

• 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 874.1 maddesi; 

“Rehinli taşınmazın satış bedeli, alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.” 

• Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri 
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DEĞERLENDİRME 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesi hükümleri doğrultusunda Fon 

Kurulunun 26.04.2012 tarih ve 2012/124 sayılı kararı ile oluşturulan “Toprak Center Ticari ve 

İktisadi Bütünlüğü” 29.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihalede borçlu şirketten olan mevcut 

alacaklarına mahsuben Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 106.680.000,00 TL bedelle Fon 

Kurulunun onayına sunulmak üzere ihale edilmiş, ihale Fon Kurulunun 31.05.2012 tarih ve 

2012/152 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

İhale bedelinden öncelikle 1.180,00 TL satış masrafı çıkarıldıktan sonra kalan ihale 

bedelinden Ticari ve İktisadi Bütünlük kapsamında yer alan gayrimenkullerden 31 numaralı 

parsele 104.379.707,50 TL, 14 numaralı parsele ise 2.299.112,50 TL isabet etmiştir. 

İhale bedeli, Toprak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin tüm borçlarını karşılayamaması 

nedeniyle, satış masrafı çıkarıldıktan sonra kalan 106.678.820,00 TL ihale bedeli aşağıdaki 

şekilde paylaştırılmıştır. 

1.İhale bedelinden Ticari ve İktisadi Bütünlük kapsamındaki 31 numaralı parsele isabet 

eden 104.379.707,50 TL paydan; 

a) 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi uyarınca, yukarıda 6’da belirtilen, gayrimenkulün 

aynından kaynaklanan emlak vergi borcunun ödenmesi için Beşiktaş Belediye Başkanlığına 

506.335,83 TL pay ayrılmasına, 

b) 6183 sayılı Kanunun 21/2 maddesi ve 4721 sayılı Kanunun 874/1. maddesi uyarınca, 

yukarıda 7’de belirtilen 3. derece 250.000,00 TL ve 5. derece 1.500.000,00 TL ipotek alacaklarına 

mahsuben Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.ye 1.750.000,00 TL pay ayrılmasına, 

Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. 1., 2., 4., 7., 8. ve 12. derece ipoteklerinden 

kaynaklanan alacaklarını işbu ipoteklerle müşterek başkaca gayrimenkullerin satış bedellerinden 

tahsil etmesine rağmen, işbu ipoteklerin fek edilmemesi nedeniyle tapu kaydında yer aldığı tespit 

edildiğinden belirtilen ipoteklere pay ayrılmamasına, 

c) Bakiye bedelin 6183 sayılı Kanunun 21/2 maddesi ve 4721 sayılı Kanunun 874/1. 

maddesi uyarınca, yukarıda 7’de belirtilen 6. derece 21.000.000 TL, 9. derece 23.000.000 TL ve 

10. derece 75.000.000 TL ipoteğin 58.123.371,67 TL’lik kısmına mahsuben TMSF’ye toplam 

102.123.371,67 TL ayrılmasına, 

2. İhale bedelinden Ticari ve İktisadi Bütünlük kapsamındaki 14 numaralı parsele isabet 

eden 2.299.112,50 TL paydan; 

a) 6183 sayılı Kanunun 21/2. maddesi uyarınca, yukarıda 6’da belirtilen, gayrimenkulün 

aynından kaynaklanan emlak vergi borcunun ödenmesi için Beşiktaş Belediye Başkanlığına 

14.383,83 TL pay ayrılmasına, 

b) Bakiye 2.284.728,67 TL’nin 6183 sayılı Kanunun 21/2 maddesi ve 4721 sayılı 

Kanunun 874/1. maddesi uyarınca, yukarıda 7’de belirtilen 1. derece 453.030.561 USD meblağlı 

ipotek alacağına mahsuben TMSF’ye ayrılmasına, 

3. İhale bedelinden kalan miktar olmadığından, TMSF nin bakiye ipotek alacakları ile 

yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, 8 ve 9’da belirtilen alacaklılar, diğer alacaklılar 

(haciz vs) ile İhale Şartnamesinin 14.1 (xiii) maddesi kapsamında hak ve alacak bildiriminde 

bulunan alacaklıların sıralamaya alınmasına mahal olmadığına, 

4. Sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmesine, 

5. Sıra cetveline itiraz süresi 15 gün olup sıra cetveline yapılan itirazların aynı süre 

içerisinde Satış Komisyonuna bildirilmesine, 

6. İlgili mevzuat hükümlerinde saklı tutulan haller hariç olmak üzere sıra cetveli 

kesinleştikten sonra paylaştırmaya konu ihale bedelinin hak sahiplerine ödenmesine, karar verildi. 

 10031/1-1 
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SÜRE UZATIM İLANI 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

YATIRIMCILARA DUYURU 
İzmir ili, Buca ilçesi, İnönü Mahallesi, 
- 550 ada, 91 no.lu parseldeki 28.880 m2 yüzölçümlü, 
- 550 ada, 92 no.lu parseldeki 6.259,23 m2 yüzölçümlü ve 
- 580 ada, 11 no.lu parseldeki 5.616 m2 yüzölçümlü 
taşınmazların ihalesine son teklif verme süresi, ifraz çalışmalarının sonuçlanmaması 

nedeniyle 10.01.2013 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak 

hazırlanıp, uzatılarak yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan, 10.01.2013 Perşembe günü 
saat 17:00’ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve 
saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE 

Tel: 312 / 585 83 20 - Faks: 312 / 585 80 51 
                                                           www.oib.gov.tr 10069/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri 
doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) alınacaktır. 

2. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan 
açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus 
cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa 
yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş 
ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Fakülte Dekanlığına şahsen 
başvurmaları gerekmektedir. 

3. Başvuracak adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular 
geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon 
numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. 

4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

5. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz 
edeceklerdir. 

6. Başvuru adresi: 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı 
Cinnah Cad. Güven Mah. No: 16 Çankaya/ANKARA 
(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının       

2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden 
yabancı dil sınavı yapılacaktır. 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı ve 

Alanı Ünvanı Derecesi Adet Açıklama 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgi ve 

Belge 

Yönetimi 

  
Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Kütüphaneler arası iletişim, çok 

kültürlü kütüphane ve bilgi 

hizmetleri alanında deneyimli olmak 

 10065/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Ticari Bilimler, Tıp ve Eğitim Fakültelerinde açık bulunan Profesör ve 

Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göre Tam Zamanlı Öğretim 

Üyeleri alınacaktır. 

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik 

belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği 

doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent 

kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6(Altı) takım 

dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Tıp Fakültesi Göz 

Hastalıkları Anabilim Dalına başvuracak adayların "Kornea ve refraktif cerrahi" konusunda 

deneyimli olması beklenmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük 

sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin 

www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM/ANABİLİM DALI 

KADRO 

ÜNVANI 
ADET 

Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü  Profesör 1 

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 1 

 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü (Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık Programı) 
Doçent 1 

 10057/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı. 

VAKFEDENLER: Veysel KAFALI. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/09/2012 tarih, E.2012/77, 

K.2012/329 sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: İstanbul 17. 

Noterliğinin 14/03/2012 tarih, 11067 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 

11/09/2012 tarih ve 31171 yevmiye nolu tadil senedi. 

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sanat, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık ve sosyal 

yardım alanlarında faaliyet göstererek toplumun ekonomik, sosyal, eğitim ve kültür seviyesinin 

yükseltilmesine katkıda bulunmak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sahalarda meslek sahibi, nitelikli 

insanlar yetiştirilmesine yardımcı olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL Nakit. 

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 10040/1-1 
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Türk Patent Enstitüsünden: 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 

MARKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Enstitümüzde Marka Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 11.02.2013 tarihinde sözlü 

sınavla aşağıda grubu, derecesi, sınıfı ve adedi belirtilen Marka Uzman Yardımcısı kadrolarına 

atama yapılacaktır. 

 

GRUBU DERECE SINIF KADRO ADEDİ 

Hukuk Fakültesi 9 GİH 6 

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi 
9 GİH 10 

 

A - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel şartları taşımak, 

2. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, 

iktisadi ve idari bilimler fakülteleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlardan mezun olmak, 

3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 09-10 

Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı 

(KPSS) neticesinde; 

a. Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun 

olanlar için KPSSP54 puan türünden en az 80 puan almış olmak, 

b. Hukuk Fakültesinden mezun olanlar için KPSSP11 puan türünden en az 80 puan almış 

olmak, 

4. Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 42 yabancı dil sorusunu doğru 

cevaplamış olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en 

az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye 

sahip olmak. 

5. Sınavın yapıldığı gün itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak. 

B - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER 

1.Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde 

elektronik ortamda Enstitümüz resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular 

bölümünde yayımlanan form, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır. 

2. Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Enstitümüze elden veya posta 

yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

3. Sınava, her grup için belirlenen KPSS puan türünden kendi içinde en yüksek puana 

sahip adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla  

4 katı kadar aday çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava çağrılır.) 

4. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat ile 

istenilen belgeler, sınav tarihinden en az onbeş gün önce Enstitümüz (www.turkpatent.gov.tr) 

internet adresinde ve duyuru panosunda ilan edilecektir. 
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5. Sözlü sınava girecek adaylardan; 

a. Enstitümüz resmi internet sitesi üzerinden (www.turkpatent.gov.tr) oluşturulan başvuru 

formu, 

b. Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca (mezun olunan okul) 

onaylı örneği, eğitimi yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili 

makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği, 

c. KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

d. T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi), 

e. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş, 

f. Marka Uzman Yardımcısı sınavında iki defadan fazla başarısız olmadıklarını belirtir 

beyan, 

istenecektir. 

C - SÖZLÜ SINAV KONULARI 

Sözlü sınav; 

a. Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Atama, 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen yazılı sınav 

alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

e. Genel yetenek ve genel kültürü, 

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

D - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA 

İTİRAZ 

Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerine kadar yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerince yüz tam puan 

üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır. 

Adayın başarı puanı, ilgili KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması 

alınarak hesaplanacaktır. Her grup kendi içinde başarı puanına göre sıralanacak, başarı puanı en 

yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınav duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı 

kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek adayın isimleri belirlenerek Enstitümüz 

(www.turkpatent.gov.tr.) internet adresinde ve duyuru panosunda ilan edilecek, ayrıca sınav 

sonucu asıl ve yedek adaylara on gün içinde yazılı olarak bildirilecektir. 

Adaylar sözlü sınav sonucuna, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz 

edebilirler. 

E - DİĞER HUSUSLAR 

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler 

hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Enstitüyü yanıltanlar 

kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir. 

İlan edilir. 10037/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık 

bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, 

Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Enstitümüz Senatosunun 22.08.2012 tarih 

ve 23/03 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

1 - İstenen Belgeler: 

a) Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz 

adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, 

yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha, doçentler 

4 nüsha olarak hazırlayarak bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Profesör 

adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini 

başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) 

b) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, 

doktora diploması, doktora tezi, yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak, bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile 

birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) 

müracaat etmeleri gerekmektedir 

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. 

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün 

Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 

22.08.2012 tarih ve 23/03 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları 

gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin 

edilebilir.) 

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Birimi Anabilim Dalı Unvan Adet Derece Açıklama 

Mühendislik 

Fak. 

İnşaat 

Mühendisliği 
Profesör 1 1. 

Hidrojeoloji ve yer altı suyu 

kirliliği üzerine bilimsel çalışmaları 

ve makaleleri yayınlanmış 

olmak. 

Mühendislik 

Fak. 

Kimya 

Mühendisliği 
Profesör 1 1. 

Kimya Mühendisliği alanında 

Doçentlik unvanına sahip 

olmak, yeni polimerizasyon 

teknikleri ve polimerlerin ilaç 

salım ve nanobiyoteknoloji 

uygulamalarında kullanımı 

üzerine araştırma projeleri ve 

yayınları olmak. 
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Birimi Anabilim Dalı Unvan Adet Derece Açıklama 

Mühendislik 

Fak. 

Makina 

Mühendisliği 
Profesör 1 1. 

Makina Mühendisliği alanında 

Üniversite Doçenti unvanına 

sahip olmak, makina sağlığı, 

yapay zeka ve kontrol 

konularında araştırmaları ve 

yayınları olmak. 

Mühendislik 

Fak. 

Gıda 

Mühendisliği 
Profesör 1 1. 

Küflerin morfolojik yapısının 

enzim üretimi üzerine etkisi. 

Değişik gıda enzimleri üretimi, 

optimizasyonu, saflaştırılması 

ve karakterizasyonu konularında 

araştırma ve yayınları olmak. 

Mimarlık 

Fak. 

Şehir ve 

Bölge 

Planlama 

Doçent 1 1. 

Sosyoloji ve Sosyal Teori/Sosyal 

Bilimlerde araştırma yöntemleri 

alanlarındaki dersleri vermek 

üzere ihtisas sahibi olmak. 

 10021/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından: 

BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

1 - GENEL 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 

8 ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Hazine 

Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

 

ALAN ADET 

İktisat 10 

Hukuk 5 

İstatistik 4 

Matematik 3 

Endüstri Mühendisliği 6 

Bilgisayar Mühendisliği 4 

TOPLAM 32 

 

Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday 

bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Hazine Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda 

belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. 

2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları 

taşımaları gerekmektedir: 

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
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b) En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, 

iktisat, işletme, hukuk ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik ve 

istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu 

tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 

c)  T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli 

Seçme Sınavları (KPSS)’nda; 

- İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 85 puan almış olmak ve başvuruda 

bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmak (bu 

alan için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir), 

- Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda 

bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmak (bu 

alan için sadece Hukuk bölümü mezunları kabul edilecektir), 

- İstatistik alanı için KPSSP-25 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda 

bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak (bu alan 

için sadece İstatistik bölümü mezunları kabul edilecektir), 

- Matematik alanı için KPSSP-8 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda 

bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde bulunmak (bu alan 

için sadece Matematik bölümü mezunları kabul edilecektir), 

- Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-16 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve 

başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde 

bulunmak (bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir), 

- Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak 

ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde 

bulunmak (bu alan için sadece Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir), 

ç) 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan 

KPSS’lerin yabancı dil bölümünden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 42 (%70) soruya doğru 

cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (2011 Mayıs-Kasım, 2012 Mayıs-

Kasım) en az (C) düzeyinde puan almış olmak, 

d) Yazılı Sınavın yapılacağı 20.01.2013 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

(20.01.1978 tarihinden sonra doğanlar) 

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar sınava 

kabul edilmeyeceklerdir. 

3 - BAŞVURU 

Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular, 24.12.2012 

tarihinden itibaren 31.12.2012 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır. 

Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir: 

a) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden, 

b) “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı 

No:36 5. Kat 06510 Emek / ANKARA” adresine şahsen, 

c)  Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü). 
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31.12.2012 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla 

yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 

31.12.2012 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

4 - BAŞVURU BELGELERİ 

Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden veya şahsen başvuruda bulunacak adayların, 

nüfus cüzdanı ve elektronik ortamda kayıtlı bir fotoğraf bulundurmaları yeterli olacaktır. 

Posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır: 

a)  Müsteşarlığın internet sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip 

dolduracakları “İş Talep Formu”, 

b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki 

fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) 

fotokopisi, 

c)  KPSS puan belgelerinin fotokopisi ve 

ç) 4,5x6 ebadında, yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf. 

5 - SINAV ŞEKLİ 

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; İktisat, 

Hukuk, İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği olmak üzere 6 

farklı alanda yapılacak olup, adaylar sınav başvurularında bu alanlardan mezun oldukları alanı 

(bölümü) tercih edebileceklerdir. 

Yazılı sınavda bölümler itibarıyla soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır: 

- İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi, 

- Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat. 

Yazılı sınav sonucunda oluşacak sıralamaya göre sözlü sınava, Hazine Müsteşarlığı 

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin 

Yönetmeliğin 9 uncu maddesine istinaden, ilan edilen her bir sınav alanı kontenjanının 3 katı 

oranında aday davet edilecektir. 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınav 

puanlarının ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan olması gerekmektedir. Sınavda 

alınan ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış 

adaydan başlayarak kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır. Bu nedenle yazılı veya sözlü puanları 

70 ve üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır. 

6 - SINAV KONULARI 

Sınav konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmektedir: 

a)  İktisat Alanı: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, 

Para-Banka, Ekonometri, 

b) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), 

Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), 

Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra 

ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 

c) İstatistik Alanı: Olasılık Hesapları, Örnekleme Teknikleri, Zaman Dizileri Analizi, 

Stokastik Süreçler, 
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ç) Matematik Alanı: Genel Matematik, Doğrusal Cebir, Finans Matematiği, Olasılık 

Hesapları, Genel İstatistik. 

d) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim 

Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe, 

e)  Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik 

Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İşletim 

Sistemleri, Yazılım Mühendisliği. 

7 - SÖZLÜ SINAV KONULARI 

Sözlü sınav, adayların; 

a)  Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c)  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı 

puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 

Adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli 

puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. 

8 - YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ 

a)  Yazılı sınav 20.01.2013 tarihinde “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Cebeci/ANKARA” adresinde saat 10:30’da başlayacak, tek oturumda yapılacak ve 3 saat sürecektir. 

Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan 

edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava 

katılma şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan 

sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır. 

b) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak 

kazananların isimleri ile sözlü sınav tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan 

edilecektir. 

9 - KİMLİK BELGESİ 

Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve 

geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara 

ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir. 

10 - KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI 

Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet 

sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen süre 

içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

11 - BİLGİ ALMA 

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları, Müsteşarlık internet sayfası 

veya Müsteşarlık posta adresi aracılığıyla temin edilebilir. 

Telefon Numaraları: (0 312) 204 6110, 204 6469, 204 6982 

İnternet Sayfası: http://www.hazine.gov.tr 

Adres: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı 

No: 36   5. Kat 06510 Emek / ANKARA 10008/1-1 
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Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/126714 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü 

Özel Kalem (Genel Sekreterlik) 
İl/İlçe Nevşehir-Merkez 

Adresi 
2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım 

Cad. Nevşehir 
Tel-Faks 0384 228 10 00-0384 228 10 37 

Posta Kodu 50300 E-Mail gensek@nevşehir.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Ergin Endüstriyel Mutfak Ekipmanları ve 

Ayakkabıcılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Söğütlü M. T. Cemal Beriker Bulv.     

No: 666/A Seyhan/Adana 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3560034585  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
35382  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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. 

 10058/1-1 
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Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/168622 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.  İl/İlçe Diyarbakır  

Adresi 
Şanlıurfa Yolu Üzeri  

3. Km/Diyarbakır 
Tel-Faks 412 251 21 35/412 251 21 34 

Posta Kodu 21100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Yüksekol Taşm. Oto. Tem. İnş. Gıda 

İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Mevlana Halit Mh. 396. Sk. Yüksel 21 

Apt. Altı No: 6/A Diyarbakır 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9920136344  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 16434  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10059/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama

Yönetmeliği

— Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

GENELGELER

— Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2012/22 Sayılı Başbakanlık

Genelgesi

— Kırsal Kalkınma Planının İzlenmesi ile İlgili 2012/23 Sayılı Başbakanlık

Genelgesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


