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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA SPOR ALANINDA İKİLİ İŞBİRLİĞİ İÇİN

MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6417 Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) 28 Ağustos 2010 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İkili İşbirliği İçin
Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

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

28/2/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE JERSEY HÜKÜMETİ ARASINDA
VERGİ KONULARINDA BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI VE ANLAŞMANIN

YORUMLANMASI VEYA UYGULANMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT
ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6418 Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) 24 Kasım 2010 tarihinde Londra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” ve “Tür-
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi
Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
meti ile Jersey  Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.

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

28/2/2013
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9 TEMMUZ 1999 TARİHİNDE SİNGAPUR’DA İMZALANAN TÜRKİYE

CUMHURİYETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR

ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ

ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI

DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6419 Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) “9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapur’da İmzalanan Türkiye Cumhu-

riyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendir-

meyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol”ün onay-

lanması uygun bulunmuştur.

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

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

28/2/2013

—— • ——
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA SPOR ALANINDA MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6420 Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) 13 Eylül 2011 tarihinde Kahire’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptı”nın

onaylanması uygun bulunmuştur.

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

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

28/2/2013

—— • ——
ASYA’DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI

YAZMANLIĞININ STATÜSÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6421 Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) 17 Haziran 2006 tarihinde Almatı’da imzalanan “Asya’da İşbirliği ve

Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsü”nün onaylanması uygun bulun-

muştur.

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

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

28/2/2013
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ASYA’DA İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER KONFERANSI
YAZMANLIĞININ, PERSONELİNİN VE ÜYELERİN TEMSİLCİLERİNİN

AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6422 Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) “Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığı-
nın, Personelinin ve Üyelerin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşme”nin
onaylanması uygun bulunmuştur.

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

28/2/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADAĞ ARASINDA SOSYAL
GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6423 Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) 15 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
ile Karadağ Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

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

28/2/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA
SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6424 Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) 8 Mayıs 2012 tarihinde Roma’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile
İtalya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

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

28/2/2013
—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE OMAN
SULTANLIĞI SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA ASKERÎ İŞ BİRLİĞİ

MUTABAKAT MUHTIRASININ SÜRESİNİN UZATILMASINA
İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6425 Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) 22 Ocak 2011 tarihinde Oman’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti ile Oman Sultanlığı Hükûmeti Arasında “Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakan-
lığı ile Oman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın
Süresinin Uzatılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

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

28/2/2013
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVENYA CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6426 Kabul Tarihi: 13/2/2013

MADDE 1 – (1) 21 Kasım 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında
İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

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

28/2/2013
—— • ——

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN İLE KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6427 Kabul Tarihi: 14/2/2013

MADDE 1 – 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemleri kurulmadan kullanma belgesi ve-
rilemez. Ölçüm sistemlerinin kurulmasını lüzumlu kılacak yeraltı suyunun; kullanım maksadı,
miktarı, havza sınırı ve diğer hususlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bakanlar Kurulunca tespit edilen hususlara ilişkin uygulama
usul ve esasları ile ölçüm sistemine dair hususlar yönetmelikle belirlenir. Su ölçüm sisteminin
kurulmasına dair süre Bakanlar Kurulu kararıyla uzatılabilir.”

MADDE 2 – 167 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yer-

altı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlardan;
a) Sanayi amaçlı kullanılan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl

içinde belge sahibince kurulur. Süresi içerisinde ölçüm sistemini kurmayanların belgeleri iptal
edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır.

b) Zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı açılan ve ölçüm sistemi kurma zorunluluğu dâ-
hilinde bulunan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içerisinde belge sahi-
bince kurulur. Ölçüm sistemini kuramayanların bu süre içerisinde talep etmesi hâlinde ölçüm
sistemleri, bedeli yüzde on fazlası ile ilgililerinden tahsil edilmek üzere, bu maddenin yürürlük
tarihinden itibaren üç yıl içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulur veya
kurdurulur. Bu şartlara uymayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma mas-
rafları sahibinden alınır.”

MADDE 3 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 22 nci mad-
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kamulaştırılan taşınmaz malda, kamulaştırma amacına uygun bir işlem veya tesisat yapılma-
sından sonra bu hüküm uygulanmaz.”

MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/2/2013

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                    1 Mart 2013 – Sayı : 28574

Yasama Bölümü Sayfa : 4



Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

1 Mart 2013 – Sayı : 28574                                    RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/4308
           20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
           Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının
8/2/2013 tarihli ve 9510 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,
14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli
ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2013 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                   N. ERGÜN
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

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

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

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı Listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife
istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ile ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında
gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.



           Karar Sayısı : 2013/4346
           20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
           Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının
15/2/2013 tarihli ve 11073 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,
14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli
ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2013 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                  B. BOZDAĞ
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                   S. ERGİN                                      F. ŞAHİN                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

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

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

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan İthalat Rejimi Kararının “Sektör Listesi” başlıklı “EK:4”ünde bulunan;

a) “11 (b)” numaralı “Konfeksiyon” sektörü kapsamındaki (61 ile 63. Fasıllar arası (61
ve 63. Fasıllar dahil)) eşyanın,

b) “12” numaralı sektörde yer alan 64. Fasıl kapsamındaki eşyanın,
c) “16” numaralı sektörde yer alan 85. Fasıl kapsamındaki eşyanın,
Endonezya’dan “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” kapsamında ithalatında, İthalat Rejimi

Kararına ekli II sayılı Listede yer alan “D.Ü.” (Diğer Ülkeler) sütununda belirtilen vergiler ile
“G.Y.Ü.” (Gelişme Yolundaki Ülkeler) sütununda yer alan vergiler arasındaki fark, gümrük
mevzuatı çerçevesinde geçici bir süre için teminata bağlanır.

MADDE 2 – “11 (b)” numaralı “Konfeksiyon” sektörü kapsamındaki (61 ile 63. Fasıl-
lar arası (61 ve 63. Fasıllar dahil)) eşyanın “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” kapsamında
Endonezya’dan ithal edilmesi halinde, 12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda yer alan, “D.Ü.” sütununda
belirtilen ilave gümrük vergileri ile “G.Y.Ü.” sütununda yer alan ilave gümrük vergileri ara-
sındaki fark, gümrük mevzuatı çerçevesinde geçici bir süre için teminata bağlanır.

MADDE 3 – Bu Karar yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           28 Şubat 2013

       69471265-305-2145

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Mart 2013 tarihinde Afganistan’a gidecek olan Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

lığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 28 Şubat 2013

     B.01.0.KKB.01-06-59-168

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 28/2/2013 tarihli ve 69471265-305-2145 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mart 2013 tarihinde Afganistan’a gidecek olan Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

lığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz ticareti ve filosuna ait istatistiklerin

ülkemiz denizciliğine yön verebilmesi için doğru, yansız, güvenilir, zamanlı, güncel ve süratli

bir şekilde derlenmesi ve yayımlanması, uluslararası karşılaştırılabilir istatistikler üretilmesi,

sorumlu tüm ilgililerin söz konusu istatistikleri düzenli ve doğru şekilde Bakanlığa vermelerinin

sağlanmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik aşağıdaki tüm istatistikleri düzenli ve doğru şekilde

vermekle yükümlü işletmeci, liman işleticileri ve acenteleri kapsar.

a) Limanlarımızda yük sınıflandırmalarına göre yapılan elleçleme istatistiklerini,

b) Deniz yoluyla yapılan taşıma istatistiklerini,

c) Deniz yoluyla yapılan konteyner taşıma istatistiklerini,

ç) Limanlarımız arasında yapılan kabotaj taşımalarına ait istatistikleri,

d) Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini,

e) Limanlarımıza gelen gemi istatistiklerini,

f)  Limanlarımızdan yapılan Ro-Ro taşıma istatistiklerini,

g) Türk boğazlarındaki deniz trafiği istatistiklerini,

ğ) Deniz ve iç sulardaki liman ve benzeri kıyı tesisleri istatistiklerini,

h) Deniz ticaret filosu istatistiklerini,

ı)  Gemi inşa sanayi istatistiklerini,

i)  Kabotaj taşımacılığında kullanılan yakıt istatistiklerini,

j)  Limanlarda, tersanelerde, gemilerde, gemi işletmeciliğinde  ve acentelerde istihdam

edilmekte olan insan  kaynakları istatistiklerini,

k) Deniz ticaretiyle ilgili olabilecek diğer istatistikleri.

(2) Denizcilik konusunda gerekli olan istatistiklerin derleneceği tüm kamu kurumları

bu Yönetmelik kapsamı dışında olup, istatistiki verilere erişim, derleme yöntemi ve kullanılacak

sınıflamalar, Bakanlık ile bu kamu kurumları arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;  26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

11 inci maddesine, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 6 ncı mad-

desine ve 23/12/2011 tarihli ve 2011/2630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Resmi İstatistik

Programı (2012-2016) hakkında karara dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) BKBS: Elektronik ortamdaki Bağlama Kütüğü Bilgi Sistemini,

c) GBS: Gemiadamları Bilgi Sistemini,

ç) Gemi Acentesi: Yaptıkları anlaşmalar ile bir geminin, sahibi, kaptanı, işleteni veya

kiralayanı nam ve hesabına yük,  yolcu toplayan ve gönderen, bilgi veren, sahasına giren tüm

hizmetleri gören ve temsil ettiği gerçek ve tüzel kişilerin üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı hak-

larını koruyan ve bu kişiler ve kuruluşlara karşı yükümlülüklerini yerine getiren ve kazanç

amacıyla hareket eden ve Bakanlığımızdan acente yetki belgesi almış ticari işletmeleri,

d) Genel Müdürlük: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünü,

e) GSBS: Elektronik ortamdaki Gemi Sicil Bilgi Sistemini,

f) GSVP: Elektronik ortamdaki Gemi Sanayi Veri Tabanı Programını,

g) İşletmeci: Kabotaj hat izni almak suretiyle taşımacılık faaliyetinde bulunan gerçek

veya tüzel kişileri,

ğ) Kabotaj hat izni: Türkiye Cumhuriyeti liman/iskeleleri arasında, ilan edilmiş sefer

programına göre Bakanlıkça kabul görmüş gemi ya da gemilerle kabotaj hattında düzenli taşı-

macılık yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen izni,

h) KBS: Elektronik ortamdaki Kabotaj Bilgi Sistemini,

ı) LÇB: Liman Çıkış Belgesini,

i) Liman başkanlığı: Ülkemizde mevzuat ile kurulmuş her bir liman başkanlığını,

j) LYBS: Elektronik ortamdaki Liman Yönetimi Bilgi Sistemini,

k) Liman işleticileri: Bakanlıktan liman işletme izni alarak her türlü liman işletmeciliği

yapan gerçek veya tüzel kişileri,

l) ÖTVBS: Kabotaj hattında çalışan gemilere verilen ÖTV’si sıfırlanmış yakıtların ta-

kibini yapmak amacıyla oluşturulan elektronik ortamdaki Özel Tüketim Vergisi Bilgi Sistemini,

m) RİP: Resmi İstatistik Programını,

n) Tersane: Her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve ta-

dilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapı ve en

az elli metre deniz cephesine sahip gemi inşa kapasitesi belirlenmiş kıyı tesisini,

o) Tesis: Tersane, tekne imal yeri ve çekek yerini,

ö) Tesis işleticileri: Tesisi ya da yüzer havuzu işleten veya işletecek gerçek veya tüzel

kişilikleri,

p) Veri: İlgililerince üretilen istatistik bilgilerini,

r) Yük elleçlemesi: Limanlarda deniz yoluyla yapılan her türlü yükleme ve boşaltma

işlemlerini

ifade eder.

1 Mart 2013 – Sayı : 28574                                    RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5



İKİNCİ BÖLÜM

İstatistiklerin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Elektronik sistemler

MADDE 5 – (1) İstatistiki verilerin alındığı elektronik sistemler şunlardır:

a) Ülkemiz limanlarındaki yük sınıflamalarına göre elleçleme istatistikleri; LYBS,

b) Limanlarda deniz yoluyla yapılan ihracat, ithalat, transit yük istatistikleri; LYBS,

c) Limanlarımız arasında yapılan kabotaj taşımalarına ait istatistikler; KBS, LYBS,

ç) Limanlarımıza gelen gemi istatistikleri; LYBS,

d) Gemi sanayi istatistikleri; GSVP,

e) Deniz yoluyla yapılan konteyner taşıma istatistikleri; LYBS,

f) Deniz ve iç sulardaki liman ve benzeri kıyı tesisleri istatistikleri; LYBS,

g) Deniz ticaret filosu istatistikleri; GSBS, BKBS,

ğ) Gemi adamlarına ait istatistikler; GBS.

Birimlerin sorumlu oldukları veriler

MADDE 6 – (1) Liman işleticileri, işletmeciler, acenteler, Tersaneler ve Kıyı Yapıları

Genel Müdürlüğü,  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,  Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Mü-

dürlüğü ve tesis işleticileri aşağıda belirtilen verileri Bakanlığa sağlamakla yükümlüdürler:

a) Liman işleticileri;

1) Limanlarda elleçlenen yük miktarları ve yük cinsleri ile ilgili bilgileri,

2) Gemilerin ve yüklerin geldiği gittiği ülke/liman bilgileri,

3) Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları,

4) Limanlarda yapılan konteyner yükleme, boşaltma miktarları,

5) Transit yükler ve tekrar sevk konteyner bilgileri,

6) Deniz ve iç sulardaki liman, iskele ve benzeri kıyı tesisleri bilgileri,

7) Ro-Ro taşıma bilgileri,

b) İşletmeciler;

1) Kabotaj hattında yapılan yükleme ve boşaltma miktarları,

2) Kabotaj hattında taşınan yolcu sayıları,

3) Kabotaj hattında taşınan araç sayıları,

4) İstihdam ettikleri denizci insan kaynakları bilgileri,

c) Acenteler;

1) Limanlara gelen gemilerin teknik bilgileri, taşıdıkları yük miktarları ve yük cinsleri

ile ilgili verileri,

2) Limanlara gelen gemiler ve gemilerin geldiği gittiği liman ve ülke bilgileri,

3) Konşimento bilgileri,
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ç) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü;

1) Gemi sanayi bilgileri,

2) Deniz ve iç sulardaki liman ve benzeri kıyı tesisleri bilgileri,

3) Gemi söküm bilgileri,

d) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü;

1) Türk boğazlarındaki deniz trafiği bilgileri,

e) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü;

1) Deniz ticaret filosu bilgileri,

2) Deniz ve iç sulardaki liman ve benzeri kıyı tesisleri bilgileri,

3) Gemi adamlarına ait istatistiki bilgileri,

f) Tesis işleticileri;

1) Gemi sanayi bilgileri,

2) İstihdam bilgileri,

3) Yıllık enerji tüketim verilerini.

Verilerin derlenmesi, kontrolü ve koordinasyonundan sorumlu kişiler

MADDE 7 – (1) Liman işleticileri, gemi acenteleri ve işletmeciler; istatistiki verilerin

derlenmesi, elektronik programların kontrolü ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü istatistik so-

rumlularıyla koordinasyonu sağlayacak personeli belirleyerek tüm iletişim bilgileriyle birlikte

Bakanlığa bildirmekle sorumludurlar.

(2) Kabotaj düzenli hat izni alan işletmeciler mücbir sebepler dışında faaliyetlerine son

vereceklerse veya belirli bir süre faaliyet yapmayacaklarsa, faaliyetlerinin durdurulmasından

en az yedi gün önce Bakanlığa bilgi verilmesi gereklidir.

Verilerin hazırlanması ve Bakanlığa iletilmesi

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında verilerin sağlanmasından sorumlu tüm

birimler verilerin doğruluğu ve güvenirliliğinden de sorumlu olup, bu hususta gerekli elektronik

veri akışı ve bilgisayar destekli yazılım programlarını tamamlamak zorundadır.

(2) LÇB almadan kabotaj hattında taşımacılık yapan işletmeciler taşıdıkları araç, yük

ve yolcu verilerini anlık olarak kaydedebilecekleri elektronik veri toplama bilgi sistemlerini

ve bu sistemlerle bağlantılı elektronik altyapı sistemlerini kurar.

(3) İlgili birimler bu Yönetmelik kapsamında sağlanmasından sorumlu oldukları veri-

leri, Bakanlık tarafından belirlenen sürede, uygun standartta hazırlayarak elektronik ortamda

Bakanlığa iletir.

(4) İşletmeciler, kabotaj taşımalarına ait yolcu ve araç verilerinin doğru ölçeklerle ve

anlık olarak aktarılabilmesi amacıyla gerekli elektronik tanımlama sistemlerini kurarak bu sis-

temin Bakanlığımız yönetimindeki KBS sistemiyle entegrasyonu sağlar.

(5) Aylık veriler bir sonraki ayın onuncu gününe kadar elektronik sisteme girilir.

(6) Yıl sonu verileri, izleyen yılın en geç Ocak ayının ikinci haftası cuma günü mesai

bitimine kadar yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa iletilir.
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(7) Bakanlık, verileri tüm istatistiki birimlerden, belirlenen şekil, süre ve standartlarda

doğrudan istemeye, doğruluğunu araştırmaya, kontrol etmeye, ilgililerden ek bilgi ve belge is-

temeye, istatistiklerin hazırlanmasına ilişkin standartları ve şeklini günün şartlarına göre be-

lirlemeye, yazılı ve görsel kaynaklarla yayınlamaya ve raporlamaya yetkili olup bu hususta

gerekli idari işlemleri yapmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar

İdari yaptırımlar

MADDE 9 – (1) İşletmeciler; elektronik ortamda Bakanlığın veri tabanına aktarılabi-

lecek uygun yazılım ve donanım alt yapısını sağlayarak, taşınan araç ve yolcu sayısı ile yük

miktarına ilişkin istatistikleri, belirlenen sınıflamalara uygun olarak doğru ve zamanında sis-

teme girmeyip verileri sehven eksik, hatalı veya gecikmeli olarak göndermeleri halinde önce-

likle uyarılarak aksaklığın sebebi sorgulanır. Mücbir ve geçerli sebeplerden kaynaklanan sorun

varsa giderilmesi için otuz güne kadar süre tanınır. Aynı yıl içerisinde mücbir sebep olmaksızın

iki defa aksama yaşanırsa  25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan De-

niz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 16 ncı ve 17 nci maddeleri gereği

idari yaptırımlar uygulanır.

(2) Gemi acenteleri hakkında, Bakanlıkça talep edilen veri girişlerini doğru olarak sis-

teme girmedikleri takdirde, 5/3/2012 tarihli ve 28224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi

Acenteleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Tesis işleticileri hakkında, Bakanlıkça talep edilen veri girişlerini doğru olarak sis-

teme girmedikleri takdirde, 10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ter-

sane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, kabotaj

hattında taşımacılık yapan işletmeciler ile liman işleticileri, verilerini anlık olarak kaydedebi-

lecekleri elektronik veri toplama bilgi sistemlerini ve bu sistemlerle bağlantılı elektronik altyapı

sistemlerini 6 ay içerisinde kurmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM 

VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK 

PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin top-

luma tanıtılması, öğretilmesi ve sevdirilmesi; bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması

doğrultusunda müze, planetaryum, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerinin kurulması ve

desteklenmesi; bilim fuarları, yarışlar, etkinlikler düzenlenmesi ve desteklenmesi; yeni destek

programları oluşturulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Yönetmelik, birinci fıkrada belirtilen amaçlar doğrultusunda projelerin başvuru,

değerlendirme, izleme, sonuçlandırma ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlanmasına ilişkin

idari ve mali hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve

Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddelerine da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığını,

b) Bilim Kurulu: 278 sayılı Kanun ile tanımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-

tırma Kurumu Bilim Kurulunu,

c) Çağrı: Program kapsamında proje önerisinde bulunulmasını sağlamak üzere yapılan

proje ilanı, duyurusu veya davetini,

ç) Danışman: Bilim ve toplum ile ilgili konularda proje önerisini değerlendirmek veya

desteklenen projenin gelişmesini izlemek ve görüş almak veya ilgili müdürlüklere yardımcı

olmak üzere uzmanlık bilgisinden yararlanılmak üzere belirlenen kişiyi,

d) Danışma ve Değerlendirme Kurulu: Bilim ve toplum ile ilgili konularda görüşünden

yararlanılmak üzere TÜBİTAK Başkanlığınca oluşturulan kurulu,
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e) Destek programı: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi ve diğer koşulları Bilim Kurulu

tarafından belirlenen esaslar kapsamında yürürlüğe konulan ve Bilim ve Toplum Daire Baş-

kanlığı tarafından yürütülen programları,

f) Gelişme raporu: Proje destekleme sözleşmesinde belirtilen tarihlerde, dönemsel ge-

lişmelerin izlenmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak proje

yürütücüsü tarafından hazırlanan raporu,

g) Müdürlük: Bilim ve Toplum Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerin her birini,

ğ) Proje: Destek programları kapsamında bu Yönetmelikte belirtilen amaçların gerçek-

leştirilmesini sağlamak üzere sunulan, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve var-

sa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları destekleme sözleşmesi ile

belirlenmiş olan bilim ve toplum çalışmaları,

h) Proje yürütücüsü: Yapılacak olan sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme be-

ceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumlulu-

ğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişiyi,

ı) Sonuç raporu: Proje destekleme sözleşmesinde belirtilen tarihte, TÜBİTAK tarafından

belirlenmiş formata uygun olarak proje yürütücüsü tarafından hazırlanan ve projenin bilimsel,

sosyal ve teknik açıdan tüm gelişim ile sonuçlarını kapsayan raporu,

i) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Esasları, Değerlendirme, İzleme ve Sonuçlandırma

Danışma ve değerlendirme kurulu

MADDE 4 – (1) Danışma ve Değerlendirme Kurulu her destek programı için ayrı ayrı

oluşturulur. Gerekli görüldüğü durumlarda farklı programlar için aynı kurul görev yapar.

(2) Her bir Danışma ve Değerlendirme Kurulu en az beş en fazla yedi üyeden oluşur.

Kurul üyeleri Başkan tarafından en fazla iki yıllığına seçilir.

(3) Danışma ve Değerlendirme Kurullarının sekretarya ve raportörlük görevi, destek-

leme programının iş ve işlemlerini gerçekleştiren ilgili müdürlükler tarafından yürütülür.

(4) Danışma ve Değerlendirme Kurullarının çalışma usul ve esasları ayrıca düzenlenir.

Danışma ve değerlendirme kurulunun görevleri

MADDE 5 – (1) Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Danışma ve Değerlendirme Kurulu toplantılarına katılmak, toplantı gündem mad-

deleri ile ilgili karar almak,
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b) Uzmanlık alanlarına giren konularda rapor hazırlamak ve görüş bildirmek,

c) Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı ve Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri

yerine getirmek.

Destek programları

MADDE 6 – (1) Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak destek programları, bilim

ve toplum alanında hazırlanan ve çağrıya çıkılması öngörülen öncelikli konu başlıklarından

en az birini içeren destekleri ifade eder.

(2) Yeni destek programı başlatma, mevcut destek programlarını değiştirme, kaldırma

veya birleştirme hususlarında Bilim Kurulu yetkilidir.

(3) Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan ve yeni başlatılacak destek program-

ları, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yeni başlatılacak destek programlarının harcama kalemlerinin bu Yönetmeliğin dı-

şında olması halinde Bilim Kurulu kararları esas alınır.

Çağrı türleri

MADDE 7 – (1) Çağrı türleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Periyodik çağrı: Yılın belirli dönemlerinde yapılan çağrılardır.

b) Güncel çağrı: Güncel gelişmelere bağlı olarak yapılan çağrılardır.

c) Açık çağrı: Öncelikli hedef kitle tespiti yapılmaksızın tüm kişi ve kurumlara açık

olan çağrılardır.

ç) Segmente çağrı: Belirli bir hedef kitleye yapılan çağrılardır.

d) Özel çağrı: Belirli bir kişi veya kuruma yapılan çağrılardır.

Çağrıya çıkılması

MADDE 8 – (1) Çağrıya, çağrı dokümanlarının Başkanlık tarafından onaylanmasının

ardından çıkılır. Bu onayda çağrının türü ve çağrının yapılmasında izlenecek yöntem de belir-

lenir.

Proje başvuruları

MADDE 9 – (1) Çağrı çerçevesinde hazırlanan proje önerileri, TÜBİTAK tarafından

hazırlanmış olan proje öneri formu ile birlikte belirlenen süre içerisinde ve eksiksiz olarak

TÜBİTAK’a sunulur.

Ön inceleme

MADDE 10 – (1) Proje önerileri, TÜBİTAK tarafından öncelikle istenilen belgelerin

tam ve uygun olup olmadığı konusunda incelenir. Gerekli şartları sağlamayan başvurular red-

dedilir.

(2) Çağrı kapsamı dışında sunulan projeler Danışma ve Değerlendirme Kurulu kararıyla

değerlendirme dışı bırakılarak öneri sahibine iade edilir.
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Değerlendirme

MADDE 11 – (1) Proje önerileri, TÜBİTAK tarafından belirlenen değerlendirme sü-

recinden geçirilir. Değerlendirme sonucunda destek kararı Başkanlık tarafından verilir.

Destek kararı ve sözleşme

MADDE 12 – (1) Projelere verilecek destekler, Danışma ve Değerlendirme Kurulları

ile Daire Başkanlığının değerlendirmesi ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir.

(2) Desteklenmesi kabul edilen projelere ilişkin sözleşmeler, proje yürütücüsünün ken-

disi, projeyi öneren kurum/kuruluşun en üst düzey yöneticisi ve bölüm/anabilim dalı gibi proje

yürütücüsünün görevli olduğu birimin yöneticisi ile TÜBİTAK arasında imzalanır.

İzleme

MADDE 13 – (1) Desteklenen projelerin, amaçlarına ve öngörülen TÜBİTAK esasla-

rına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, gelişme raporları yoluyla ilgili müdürlük tarafından

izlenir. Gelişme raporları, proje yürütücüsü tarafından, sözleşmede belirtilen tarihlerde, TÜBİTAK’ça

hazırlanmış olan formata uygun olarak, ilgili müdürlüğe iletilir.

(2) Müdürlük, gerek gördüğü takdirde, proje yürütücüsünü gelişmeler ile ilgili bilgi al-

mak üzere davet eder. Projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan, gerektiğinde

yerinde olmak üzere incelemek ve denetlemek amacıyla belirleyeceği kişi veya kişileri görev-

lendirir.

(3) Projelerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi için TÜBİTAK tarafından

görevlendirilen kişilere ödenecek ücretler Bilim Kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari ve Mali Hükümler

Mali hükümler

MADDE 14 – (1) Desteklenecek programlara ait düzenlenen sözleşmelerde hüküm bu-

lunması halinde aşağıda belirlenen masraf kalemleri gider olarak kabul edilir:

a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri,

c) Eğitmen, rehber, konaklama, yemek, sağlık, ambulans ve personeli, temizlik, ilaçla-

ma, güvenlik, sürücü ve benzeri hususlara ilişkin hizmet alım giderleri,

ç) Posta ve kargo giderleri,

d) Bilimsel/bilim ve toplumla ilgili toplantılara katılım ücreti,

e) Eğitim araştırmaları için gerekli danışman, uzman ve ekspertiz giderleri,

f) Araştırma, inceleme, araştırma ve geliştirmeye yönelik etüt ve proje hizmetlerinin

gerektirdiği ve proje sözleşmelerinde hüküm bulunması halinde her türlü giderler,
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g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan diğer giderler.

(2) Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilmez:

a) Altyapı oluşturmaya yönelik harcamalar,

b) Proje önerisi hazırlama giderleri,

c) Projenin sonuçlarının üretim aşamasında yapılacak masraflar,

ç) Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri,

d) Isıtma ve aydınlatma giderleri,

e) İdari personel giderleri,

f) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.

(3) Proje bütçelerinin oluşturulmasında, Bilim Kurulu tarafından belirlenen limit ve

esaslara uyulur. Yukarıda belirtilen maliyet kalemlerine göre belirlenen proje bütçesi, ilgili mü-

dürlüklerin görüşü ile Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğüne iletilir.

(4) Projelere verilebilecek ek ödenek, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu, ilgili

müdürlüğün olumlu görüşü ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir.

(5) Projelerde ekonomik kodlar arası aktarım, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu

üzerine ilgili müdürlükler tarafından karara bağlanır. Seyahat kaleminden diğer kalemlere fasıl

aktarımı yapılamaz.

(6) Alınacak mal ve hizmetin mahiyetinde değişiklik yapılmasına veya projede öngö-

rülmeyen yeni mal ve hizmetin alınmasına yönelik talepler, proje yürütücüsünün gerekçeli baş-

vurusu üzerine ilgili müdürlükler tarafından karara bağlanır.

(7) Proje kapsamında Bilim Kurulu tarafından belirlenen üst sınırlar dâhilinde ön ödeme

yapılır.

(8) Bu Yönetmelik kapsamında desteklenen bilim ve toplum projelerinin bütçeleri,

TÜBİTAK bütçesine gider olarak kaydedilir. Ancak projeyi öneren kurum ve kuruluşların büt-

çesine gelir kaydedilmez. Destekleme miktarı Proje Yürütücüsünün talebi üzerine, Proje

Yürütücüsü tarafından bildirilen özel hesaba TÜBİTAK’ça aktarılır ve izlenir.

(9) Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyelerine ve danışmanlara verilecek ücretler her

yıl Bilim Kurulunca belirlenir.

İdari hükümler

MADDE 15 – (1) Proje yürütücüsü ile diğer proje personelinde aranan asgari şartlar

çağrı metinlerinde belirtilir.

(2) Proje Yürütücüsünün ayrılmayı talep ettiği veya değiştirilmesi gerektiği hallerde

projenin durumu ilgili müdürlükler tarafından değerlendirilir. Proje yürütücüsü değişikliği veya

projenin yürürlükten kaldırılması Başkanlık; projenin iptali hususunda oluşturulacak görüş ise

Bilim Kurulu tarafından karara bağlanır.
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(3) Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde kurum değişikliğine ilişkin gerek-

çeli talebini, projenin yeni kurumda yürütülebileceğine dair kurum yetkilisinden aldığı ve asgari

“projenin kurumunda yürütülmesine izin verdiğine; kurum sıfatı ile projeye gerekli desteği ve-

receğine; proje destekleme sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara

uymayı kabul ve taahhüt ettiğine” dair hususları içeren yazıyla birlikte ilgili müdürlüklere bil-

dirir. İlgili müdürlüğün, projenin yeni kurumda sürdürülmesini uygun bulması halinde, proje

için TÜBİTAK’ın belirlediği esaslar çerçevesinde ödenecek olan kurum hissesi, projenin yü-

rütüldüğü döneme bağlı olarak ilgili kuruma ödenir. Proje kapsamında daha önce alınan teçhizat

ve niteliğine bağlı olarak kalan sarf malzemesi, proje sonuçlandığında iade edilmek üzere, pro-

jenin yürütüleceği kuruma proje yürütücüsü tarafından zimmetli olarak götürülebilir. Bu hu-

sustaki talep, TÜBİTAK tarafından karara bağlanır.

(4) Proje süresi, sözleşmede belirtilen sürenin en fazla yarısı kadar uzatılabilir. Proje

yürütücüsünün bu yöndeki gerekçeli başvurusu, müdürlüğün uygun bulması halinde Başkanlık

onayı ile karara bağlanır. Bu sürenin aşıldığı durumlar Bilim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Harcamaları TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen projeler kapsamında satın alınan

mal ve hizmete ilişkin fatura ve benzeri belgeler proje yürütücüsü kurum/kuruluş adına düzen-

lenir. Söz konusu makine ve teçhizatın kayda ve muayeneye tabi olması halinde, projenin yü-

rütüldüğü kurumun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde muayene ve kabulü yapılarak, pro-

jenin yürütüldüğü kurum ayniyatına kaydedilir.

(6) TÜBİTAK tarafından satın alma işlemleri yurt dışından yapılan taşınırlara ilişkin

fatura ve diğer belgeler TÜBİTAK adına düzenlenir. Bu kapsamda satın alma işlemi yapılarak

ilgili kurum/kuruluşa teslim edilmiş olan taşınır mallar, TÜBİTAK tarafından herhangi bir iş-

leme gerek kalmaksızın projenin yürütüldüğü kamu idarelerine, vakıf üniversiteleri dâhil, dev-

redilir. Harcamaları projenin yürütüldüğü kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen pro-

jelerde ise konuya ilişkin TÜBİTAK mevzuatı uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Sona Ermesi ve Projelere İlişkin Diğer Hükümler

Sonuçlandırma

MADDE 16 – (1) Proje sözleşmesinde belirtilen tarihte, projenin bilimsel, sosyal ve

teknik tüm gelişimlerini içeren sonuç raporu, proje yürütücüsü tarafından, TÜBİTAK’ça ha-

zırlanmış olan formata uygun olarak ilgili müdürlüğe iletilir.

(2) İlgili müdürlüğün belirlediği uzmanlar tarafından değerlendirilen sonuç raporunda,

gerekli görüldüğü hallerde değişiklik ve düzeltme istenebilir. Sonuç raporu, son halini aldıktan

sonra ilgili uzmanlar tarafından kabul veya reddedilir.
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(3) Kabul kararı, proje yürütücüsüne ve kurumuna bildirilir.

(4) Sonuç raporu reddedilen proje, Danışma ve Değerlendirme Kurulunun önerisi ve

Bilim Kurulunun kararıyla iptal edilir. Karar, proje yürütücüsüne ve kurumuna bildirilir ve ip-

tale ilişkin hükümler uygulanır.

Durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptal

MADDE 17 – (1) Kabul edilebilir mazeret bildirmeksizin sözleşmede belirtilen tarih-

lerde gelişme raporları gönderilmeyen projeler, inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma

programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler veya mücbir sebeplerle yürütül-

meleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, proje izleyicisinin, proje yürütücüsünün veya

kurumunun başvurusu üzerine veya ilgili müdürlüğün gerek görmesi halinde, Danışma ve De-

ğerlendirme Kurulu kararı ile geçici olarak durdurulabilir.

(2) Proje yürütücüsünün başvurusu veya ilgili Danışma ve Değerlendirme Kurulu ta-

rafından yapılan inceleme sonucu, durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde kurulun

kararı ile proje kaldığı yerden yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

(3) Durdurma sonrasında, proje yürütücüsünün başvurusu veya ilgili müdürlük tarafın-

dan yapılan inceleme sonucu mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler,

proje yürütücüsünün başvurusu üzerine veya Danışma ve Değerlendirme Kurulunun önerisi

ve Başkanlığın kararı ile yürürlükten kaldırılır.

(4) Durdurma sonrasında proje yürütücüsünün veya kurumunun kusur veya ihmali so-

nucunda yürütülemeyeceği anlaşılan projeler Danışma ve Değerlendirme Kurulunun önerisi

ve Bilim Kurulunun kararı ile iptal edilir.

(5) TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunun ilgili çalışma esaslarında yer alan

hükümler doğrultusunda etiğe aykırı davrandıkları tespit edilen ve TÜBİTAK destekli proje-

lerde görevi olan yürütücü veya uzman personelin değiştirilmesi sonucunda projenin yürütülüp

yürütülemeyeceği ve etik ihlalin proje üzerindeki etkisi hususları Danışma ve Değerlendirme

Kurulu tarafından değerlendirilir. Bu yolla yürütülmeleri mümkün görülmeyen projelerin du-

rumları proje ekibine uygulanacak yaptırımın mahiyetine ve etik ihlalin niteliğine bağlı olarak

kurulun  önerisi üzerine Bilim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(6) İlgili müdürlüğün gerek görmesi halinde, proje durdurulmadan da yürürlükten kal-

dırma veya iptal süreci başlatılabilir.

(7) Projenin yürürlükten kaldırılması veya iptal edilmesi durumunda karar, proje yürü-

tücüsüne ve kurumuna bildirilir.

(8) Yürürlükten kaldırma ve iptal durumlarında proje kapsamında satın alınan dayanıklı

taşınırlar ve niteliğine bağlı olarak kalan sarf malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenir. Ayrıca

projenin yürütüldüğü kurumun yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer
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araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilmesi de istenir. Bu durumda talebin

yerine getirildiği hususunda projenin yürütüldüğü kurum tarafından TÜBİTAK’a yazılı olarak

bilgi verilir.

(9) İptal edilen projede görev alan proje yürütücüsü ve kusurlu uzman personele ödenen

proje teşvik ikramiyeleri iptal kararından sonra uygulanmak üzere, 21/7/1953 tarihli ve 6183

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi

uygulanarak geri alınır ve bu kişilere bir ile beş yıl arasında değişen sürelerde TÜBİTAK ile

ilgili herhangi bir işte görev veya destek verilmez. Bu kişilerin yürürlükte olan diğer projeler-

deki görevleri ve varsa TÜBİTAK tarafından yapılmış olan görevlendirmeleri sona erdirilir.

Ancak uluslararası sözleşmeler çerçevesinde üstlendiği süreli temsil görevleri ile uluslararası

projelerde yürüttüğü görevler varsa bunlar ilgili müdürlüğün önerisi üzerine Başkanlık oluruyla

devam ettirilir.

(10) İptal edilen projede bir TÜBİTAK çalışanı yer alıyorsa 10/7/2007 tarihli ve 26578

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilmsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan

Kaynakları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(11) Yürürlükten kaldırılan ve iptal edilen projelerde projenin yürütüldüğü kurumun

kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda, proje kapsamında yapılan kurum hissesi öde-

melerine ilişkin tutarlar, kararın kuruma bildirimini izleyen 30 gün içerisinde TÜBİTAK tara-

fından bildirilen banka hesabına iade edilir. İade edilmediği takdirde, kanuni faizi ile genel hü-

kümlere göre tahsil edilir. TÜBİTAK, bu alacağını kuruma yapacağı diğer kurum hissesi öde-

melerinden mahsup etme yetkisini haizdir.

Fikrî ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 18 – (1) TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında

veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve

teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürün üzerindeki hakların aidiyeti, konuya ilişkin hak sahipliği

ve diğer hususlar bu amaçla hazırlanacak düzenleyici işlemler ile belirlenir. TÜBİTAK, her

hâlükârda bu projeler sonucunda ortaya çıkan buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topo-

ğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürüne ilişkin fikri mülkiyet hakları üzerinde sınırsız,

geri alınamaz, münhasır olmayan bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. Projenin sonucunda

5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bir eserin ortaya

çıkması durumunda ise, proje yürütücüsü TÜBİTAK’a, 5846 sayılı Kanunda düzenlenen, başta

işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım ve dağıtım olmak üzere bütün mali hakları  kapsayan

basit ruhsatı sağlamakla yükümlüdür.
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(2) Fikrî hakların TÜBİTAK’a ait olduğu durumlar, proje yürütücüsünün yükümlülük-

leri ve diğer hususlar, buna ilişkin olarak hazırlanacak düzenleyici işlemler ile düzenlenir. Fikrî

mülkiyet haklarının TÜBİTAK’a ait olduğu hallerde, bu hakların ekonomik olarak değerlen-

dirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla % 50’si TÜBİTAK tarafından fikrî ürün sa-

hibine verilir. Bu oran Başkanlık tarafından belirlenir.

(3) Proje kapsamında TÜBİTAK’a sunulan her türlü doküman üzerindeki fikrî haklar

ise TÜBİTAK’a aittir. TÜBİTAK, projelere ilişkin dokümanları eğer isterse uygun göreceği

vasıtalarla umuma arz eder. Ancak bu fıkrada düzenlenen husus, dördüncü fıkrada belirtilen

haklara halel getirmez.

(4) Proje yürütücüleri, projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiğini belirtmek kaydı

ile yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilirler.

Ancak projenin TÜBİTAK tarafından veya TÜBİTAK ile işbirliği halinde yürütüldüğü yönünde

açıklama yapılamaz, bu şekilde anlaşılabilecek ifadeler kullanılamaz. Yayımlanmak üzere kabul

edilen makalelerle, sunulan tebliğlerin bir örneğinin müdürlüğe gönderilmesi zorunludur. Giz-

lilik gerektiren hallerde ve fikrî ürün üzerindeki hakkın kazanılmasının tescil koşuluna bağlı

olduğu durumlarda fikrî ürünün içeriği ile ilgili herhangi bir yolla kamuya bilgi sunulamaz.

Koşullara uyulmaması halinde doğacak zararlardan yayım yapanlar sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Projelerin desteklenmesinde, 278 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte

hüküm bulunmayan hallerde Bilim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 20 – (1) 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim

ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam eden iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sözleşmesi

imzalanmış olan işlerde, ilgili sözleşme hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür.
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Spor Genel Müdürlüğünden:

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teş-

kilatında görev yapan personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Disiplin Amiri: Bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen amirleri,

c) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet

memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

(2) Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amiri geçici ola-

rak çalıştığı birimdeki amiridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7 – (1) 27/7/1995 tarihli ve 22356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik

ve Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.
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Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine

bağlı olarak kurulan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğre-

timi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ADANA BTÜTÖMER): Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğ-

retimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak,
b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları

ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim,
araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi ve
yabancı dilleri öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar
açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazır-
lamak,

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yap-
mak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek,

d) Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde
tanıtmaya teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek,

e) Türkçe’nin anadili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp
yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar yapmak,
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f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-
versitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğ-
rencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj
yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-
timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ğ) Yurtiçi ve yurtdışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek,
h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon,

okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar
açmak,

ı) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurtiçinde ve yurtdışında hizmet içi kurslar dü-
zenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları

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

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok 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 biri vekalet eder.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim 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 sorumludur.

Yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Mer-

kezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör
tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendiri-
lebilir. 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 ayda en az bir 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 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda

karar almak,
b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün

tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,
c) Merkez Müdürünün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun dü-

zenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula-

rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-
mesine karar vermek,

d) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite
Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

e) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu
konuda Rektöre öneride bulunulmasına karar vermek,

f) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların
esas ve usullerini tespit etmek,

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara
bağlamak.

Uygulama birimleri
MADDE 11 – (1) Merkezde Türkçe ve yabancı dil öğretimi öğrenci sayısına göre ku-

rulan uygulama birimleri tarafından yürütülür.
Uygulama birimlerinin görevleri
MADDE 12 – (1) Uygulama birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Birimleriyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
b) Birimle ilgili bilimsel çalışmaları izlemek, öğretim elemanlarını bilimsel çalışmalar

konusunda yönlendirmek, görevlendirmek,
c) Sınav sorularının hazırlanması, ölçme değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili tek-

nik ilkeleri belirlemek, uygulamaları denetlemek,
ç) Diğer birimler ile ortak çalışmalar yürütmek,
d) Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek,
e) Öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, yeni göreve

başlayacak öğretim elemanlarının staj programını düzenlemek,
f) Öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek ve Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

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.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ

SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ
YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4)
numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları
tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben ke-
sinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununun 88 inci maddesinin on ikinci fıkrası ile 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 108 inci maddesinin beşinci
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
b) Kesinti: Tarımsal faaliyette bulunanların sattıkları ürün bedelleri üzerinden yapılan

kesinti işlemini,
c) Kesinti Bildirim Listesi: Örneği ek-1’de yer alan “Kesinti Bildirim Listesi”ni,
ç) Kesinti Muafiyet Belgesi: Örneği ek-2’de yer alan “Kesinti Muafiyet Belgesi”ni,
d) Prim borcu: Tarımsal faaliyette bulunanların ödemekle yükümlü oldukları ve süresi

içinde ödenmeyen primlerinin ödeme tarihindeki toplam tutarını,
e) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
f) Kurum hesabı: Sosyal Güvenlik Kurumunun anlaşması olan banka şubelerindeki

ilgili hesaplarını,
g) Sigortalı hesabı: Tarımsal faaliyette bulunanlarla ilgili ödeme bilgilerinin kaydedil-

diği veri kütüğünü,
ğ) Tarımsal faaliyet: Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının

mülkünde veya kamuya mahsus mahallerde; ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah
yoluyla yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su
ürünleri elde edilmesini ve/veya bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından; muhafazasını, taşınma-
sını veya pazarlanmasını,

h) Tarımsal faaliyette bulunanlar: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

ı) Ürün bedeli: Kesinti işlemine konu olan tarımsal ürünün brüt satış tutarını,
ifade eder.
Kesinti yapacak olanlar
MADDE 4 – (1) Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üze-

rinden kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya ait ticari işletmeler,
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b) Kamu iktisadi teşebbüsleri,
c) Sair kurumlar (kooperatif, birlik ve diğer kurumlar),
ç) Ticaret şirketleri,
d) İş ortaklıkları,
e) Dernekler,
f) Vakıflar,
g) Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,
ğ) Zirai kazançlarını, bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler,
h) Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı.
Kesinti oranı
MADDE 5 – (1) Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal faa-

liyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç
tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti yapmak zorundadırlar.

(2) Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tarımsal faaliyette
bulunanlara ürün bedeline mahsuben veya hesaben yapılan ödeme ile avans verilmesi halinde,
bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmaz. Verilen avansın veya hesabın kapatılması sıra-
sında ürün bedelinin tamamı üzerinden borç tutarını geçmemek şartıyla %2 oranında kesinti
yapılır.

Kesinti işlemlerinde kullanılacak belgeler ve bu belgelerde yer alacak bilgiler
MADDE 6 – (1) Ürün alımı sırasında kesinti yapmak zorunda olan gerçek ve tüzel ki-

şiler, söz konusu satın alma işlemleri nedeniyle düzenlemek zorunda oldukları belgelere; ta-
rımsal faaliyette bulunanların adı ve soyadını, ürün bedelini, kesinti tutarını, kesinti tarihini ve
T.C. kimlik numarasını kaydetmek zorundadırlar.

(2) Tarımsal faaliyette bulunanlar tarafından Kesinti Muafiyet Belgesi gösterilmesi du-
rumunda, söz konusu satın alma işlemleri nedeniyle üreticilere verilen belgelere birinci fıkrada
belirtilen bilgilerin yanında kesinti muafiyet belge numarası da ayrıca kaydedilir.

(3) Tarımsal faaliyette bulunanların prim borçlarının, sattıkları ürün bedellerinden ke-
sinti suretiyle ödendiğini ispatlayabilmeleri ve yersiz tahsil edilen kesinti tutarlarını iade olarak
alabilmeleri için, birinci fıkrada belirtilen bilgilerin alıcılarca düzenlenen belgelerde eksiksiz
olarak yer almasını talep etmeleri ve kendilerine verilen belgeleri muhafaza etmeleri gerek-
mektedir.

Kesinti Bildirim Listelerinin Kuruma verilmesi
MADDE 7 – (1) Belge veya bilgileri elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulan

gerçek ve tüzel kişilerin, bir ay içinde yaptıkları kesintilere ilişkin kesinti bildirim listelerini
Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle ve Kurumca belirlenen şe-
kilde takip eden ayın son iş gününe kadar Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

(2) Belge veya bilgileri elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulan gerçek ve tüzel
kişilerin, bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen nedenlerle belge veya bilgileri, öngörülen
sürede Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi
halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgününün sonuna kadar gönderir
ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öderse bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen
sürede yerine getirmiş kabul edilir.
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(3) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik
edilmesi kaydıyla;

a) Kurum bilgisayar sisteminde kesinti uygulama programının çalışmasını engelleyecek
şekilde;

1) Donanım ve yazılımdan kaynaklanan arızalar,
2) Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,
3) Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı

engelleyici durumlar,
4) Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile grev, lokavt, sa-

botaj, terör saldırıları,
b) Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arıza-

lar,
c) (a) ve (b) bentleri dışında Kurumca belirlenecek benzeri durumlar,
bu Tebliğde belirtilen bildirim ve ödemelerin öngörülen süre içerisinde Kurumca alın-

masını engelleyici sebep olarak kabul edilir.
(4) Tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yap-

makla yükümlü tutulan gerçek ve tüzel kişilerin, muhtasar beyanname yönünden bağlı oldukları
vergi dairelerinin değişmesi halinde, kesinti bildirimlerini bu değişikliğin gerçekleştiği tarihten
itibaren yeni vergi dairelerinin bulunduğu yerlerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal gü-
venlik merkezlerine vermeleri ve durumu kayıtlı oldukları eski sosyal güvenlik il müdürlükle-
ri/sosyal güvenlik merkezlerine bildirmeleri gerekmektedir. Yine vergi sicil numaralarının de-
ğişmesi halinde de, bu değişikliği bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal
güvenlik merkezlerine bildirmeleri gerekmektedir.

(5) Kesinti Bildirim Listelerinin kesinti tarihini takip eden aybaşından itibaren bir yıllık
süreden sonra Kuruma intikal ettirilmesi halinde, 13 üncü maddede belirtilen Kurumun denetim
ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılacak denetim ve kontrol sonucunda
uygunluğu tespit edilen Kesinti Bildirim Listeleri işleme alınır.

Kesinti tutarlarının Kurum hesabına yatırılması
MADDE 8 – (1) Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler ay içinde yap-

tıkları kesinti tutarlarını, kesintinin yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar Kurum hesap-
larına intikal ettirirler.

(2) Kesinti tutarlarının bankaya yatırıldığına ilişkin dekontlara kesinti yapanın T.C.
kimlik No./vergi kimlik No., adı-soyadı/unvanı, Kesinti Bildirim Listesi sıra No., kesintinin
dönemi (ay/yıl) ve toplam kesinti tutarının kaydedilmesi zorunludur.

Kesinti suretiyle alınan primlerin sigortalıların prim borçlarına mahsubu ve yersiz
alınan tutarların iadesi

MADDE 9 – (1) Tarımsal faaliyette bulunanların sattıkları ürün bedellerinden yapılan
kesintiler, Kesinti Bildirim Listesinin Kuruma verilmiş olması koşuluyla kesinti tarihi itibariyle
sigortalı hesaplarına aktarılır ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 47 nci maddesine göre sigortalının Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki prim borçlarına mahsup edilir.

(2) Birinci fıkraya göre yapılan mahsup işleminden sonra kalan tutarlar, sigortalının
iade talebinde bulunmaması halinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(4) numaralı alt bendi kapsamında tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edilir.
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(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi
kapsamında sigortalı olmayanlardan kesinti suretiyle tahsil edilmiş tutarlar Kurum hesaplarına
aktarılmış olması şartıyla ve kesinti yapıldığı tarihten itibaren on yıl geçmemiş ise sigortalılara
veya hak sahiplerine kanuni faizi ile birlikte geri verilir. Kanuni faiz, kesinti tutarının Kuruma
yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için he-
saplanır. Ancak 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 81 inci maddesi hük-
mü saklıdır.

(4) Yersiz olarak alındığı anlaşılan kesinti tutarları ilgilinin dilekçe ile sosyal güvenlik
il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine başvurması halinde iade edilir. Ancak iade edilecek
tutarda ihtilaf olması halinde iade talebinde bulunandan kesintiye esas tutara ilişkin belgeler
de istenir. Kurum hesaplarına intikalinden itibaren on yıl içinde iadesi talep edilmeyen kesintiler
Kuruma irat kaydedilir.

Kesinti Muafiyet Belgesinin verilmesi
MADDE 10 – (1) Tarımsal faaliyette bulunanlardan Kanunun 4 üncü maddesinin bi-

rinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamı dışında kalanlara Kesinti Muafiyet
Belgesi verilmeye devam edilir.

(2) Tarımsal faaliyette bulunanlardan;
a) Kanuna göre gelir ve aylık alanlara (sürekli iş göremezlik geliri, ölüm geliri/aylığı

alanlar hariç),
b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi

hariç diğer bentlerine göre sigortalı olanlara,
c) Kanunun geçici 16 ncı maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 6 ncı mad-

desinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan-
lardan; yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra
kalan tutarın aylık ortalaması, Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz
katından az olanlara,

ç) Tarımsal faaliyette bulundukları halde 65 yaşını dolduranlardan sigortalı olmak is-
temedikleri doğrultusunda talepte bulunanlara,

d) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine
göre kurulan sandıklardan aylık alanlara,

bu durumları devam ettiği sürece geçerli olacak Kesinti Muafiyet Belgesi verilir.
(3) Tarımsal faaliyette bulunanlardan, prim borçlarını taksitler halinde ödeme taahhü-

dünde bulunanlara, taleplerine istinaden taksitlerini düzenli ödeme şartıyla, sosyal güvenlik il
müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince bir yıl süre ile geçerli Kesinti Muafiyet Belgesi
verilir.

(4) Tarımsal faaliyette bulunanlardan, örneği ek-2’de yer alan Kesinti Muafiyet Belge-
sini kimlik belgeleri ile birlikte alıcılara ibraz etmeleri halinde kesinti yapılmaz.

(5) Kesinti Muafiyet Belgesi, muafiyete esas şartların ortadan kalkması halinde geçersiz
sayılır ve belge sahibi tarafından belgenin verildiği sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal gü-
venlik merkezlerine iade edilir.

1/10/2008 tarihinden önce yapılan prim kesintisi nedeniyle tescil işlemleri
MADDE 11 – (1) Mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve

Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesine göre sigortalı sayıldıkları
halde, bu Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen üç aylık süre içinde Kuruma kayıt ve tescilini
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yaptırmayanların tescil işlemleri, yine aynı Kanunun 9 uncu maddesine göre Kurumca re’sen
yapılmakta ve sigortalıların hak ve yükümlülükleri de kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip
eden aybaşından itibaren başlamaktadır.

(2) Ancak, mülga 2926 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre sigortalı sayıldıkları halde
Kuruma kayıt ve tescilleri yapılmamış ve sattıkları ürün bedellerinden 1/4/1994 tarihinden iti-
baren kesinti yapılan tarımsal faaliyette bulunanların, kesintinin yapıldığını gösteren belgeleri
de eklemek suretiyle Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde, kesinti tutarının Kurum he-
saplarına intikal etmesi şartıyla, kesinti yapılan tarihi takip eden aybaşından itibaren 4 Seri
Nolu 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uy-
gulama Tebliği uyarınca sigortalılıkları başlatılır. Sigortalılıkları bu şekilde başlatılan tarımsal
faaliyette bulunanların tarımsal faaliyetlerini devam ettirmeleri koşuluyla, sigortalılıkları devam
ettirilir. Tarımsal faaliyetin tespitinde ziraat odası kayıtları esas alınır. Ziraat odası kaydı ol-
maması halinde, kesintiye esas ürüne ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşla-
rının, kooperatif veya birliklerin kayıtları esas alınır.

(3) Sigortalının Kurumca re’sen tescili yapılmış ise sigortalılık kesintinin yapıldığı tarihi
takip eden aybaşından itibaren başlatılır.

(4) Sigortalının bu yönde bir talebinin olmaması halinde, sigortalılık Kurumca re’sen
tescil işleminin yapıldığı ayı takip eden aybaşından itibaren başlatılır.

Hukuki ve cezai sorumluluk
MADDE 12 – (1) 4 üncü maddede belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin, tarımsal faaliyette

bulunanlardan satın aldıkları ürün bedellerinden prim borçlarına mahsuben kesinti yapmamaları
veya yaptıkları kesinti tutarlarını 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen engelleyici bir
sebep olmaksızın bu Tebliğde belirtilen süre içerisinde ve tam olarak Kurum hesaplarına intikal
ettirmemeleri halinde, gerçek kişilerin kendileri, kamu kurum ve kuruluşlarının tahakkuk ve
tediye ile ilgili görevlileri, tüzel kişiliğe haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri
de dahil olmak üzere üst derecedeki yönetici ve yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı
işverenleriyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

(2) Yaptıkları kesinti tutarlarını süresi içinde ve tam olarak Kurum hesaplarına intikal
ettirmeyenlerden yasal süresi dışında rızaen ödeme talebinde bulunmaları halinde söz konusu
kesinti tutarları 1/10/2008 tarihinden önceki süreler için kanuni faiz uygulanmak suretiyle, bu
tarihten sonraki süreler için Kanunun 89 uncu maddesine istinaden gecikme cezası ve gecikme
zammı ile birlikte hesaplanarak sorumlulardan tahsil edilir.

(3) Kesinti tutarlarını rızaen ödeme talebinde bulunmayanlar hakkında 6183 sayılı Am-
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci, 102 nci ve 106 ncı maddeleri hariç,
diğer maddeleri hükümleri uygulanır. Kurum, 6183 sayılı Kanunun uygulanmasında Maliye
Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. Bu Teb-
liğin yürürlük tarihinden önce 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre baş-
latılmış olan icra takipleri anılan Kanun hükümlerine göre takip edilerek sonuçlandırılır.

(4) Kesinti yapmak zorunda olduğu halde kesinti yapmayan veya yaptıkları kesinti tu-
tarlarını süresi içerisinde ve tam olarak Kurum hesaplarına intikal ettirmeyen ya da 7 nci mad-
dede belirtilen Kesinti Bildirim Listesini süresi içerisinde göndermeyen gerçek ve tüzel kişiler
hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca
işlem yapılır.
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(5) Kanun kapsamına girmeyen ve sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmaması
için alıcılara belge ibraz eden tarımsal faaliyette bulunanlar ile Kanun kapsamına girmekle be-
raber, prim borçlarını ödemiş olan veya taksitler halinde ödeme taahhüdünde bulunmak sure-
tiyle sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmaması uygulamasından faydalanan tarımsal
faaliyette bulunanların, Kanun kapsamına giren diğer tarımsal faaliyette bulunanlara ait ürünleri
kendi adlarına sattıklarının tespit edilmesi halinde, haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

(6) Kurumun kesinti alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun uygulamasından doğacak uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ku-
rumun alacaklı biriminin bulunduğu yer iş mahkemesi yetkilidir. Yetkili iş mahkemesine baş-
vurulması alacakların takip ve tahsilini durdurmaz.

Kurum denetleme ve kontrol yetkisi
MADDE 13 – (1) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları, Kanu-

nun 59 uncu maddesi uyarınca, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelle-
rinden kesinti yapmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişilerin kesinti yapıp yapmadıklarını, ke-
sinti tutarlarını tam olarak ve süresi içinde Kurum hesaplarına intikal ettirip ettirmediklerini
tespit amacıyla, anılan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili defter, evrak ve muhasebe kayıtlarını
teftiş, kontrol ve denetleme yetkisine haizdirler.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 26/3/1994 tarihli ve 21886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2926

sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 4 Seri Nolu Uy-
gulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kesinti oranı ile ilgili geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5 inci maddede belirtilen kesinti oranı 1/1/2014 tarihine ka-

dar %1 olarak uygulanır.
Kesinti Bildirim Listesi ile ilgili geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler belge veya bilgileri elektronik or-

tamda göndermekle zorunlu tutuluncaya kadar, bir ay içinde yapacakları kesintiler için örneği
ek-1’de yer alan Kesinti Bildirim Listesini düzenler ve Kurum hesaplarına yaptıkları ödemelere
ilişkin belgelerin birer fotokopisini veya suretini söz konusu Kesinti Bildirim Listesine ekle-
yerek takip eden ayın son iş günü mesai bitimine kadar zirai gelir vergisi kesintisi ile ilgili
muhtasar beyannamelerini vermekle yükümlü oldukları vergi dairelerinin bulunduğu illerdeki
sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine verirler. Kesinti bildirim listele-
rinin aynı süre içinde anılan sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine ta-
ahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi şeklinde gönderilmesi de mümkün bulunmak-
tadır. Kesinti Bildirim Listesinin taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi şeklinde
gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
Adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde ise Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma
verildiği tarih olarak kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

           TARİH                :  27/2/2013

           KARAR NO       :  2013/ÖİB-K-12

           KONU                 :  Maliye Hazinesine ait iken özelleştirme kapsam ve programına

                                            alınan muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 01.06.2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan muhtelif gayrimenkullerin

“Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen İhale

İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleler sonucunda

İhale Komisyonunca;

a. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kars ili, Merkez ilçesi, Karacaören Mahallesi, 1142

ada, 1 no.lu parseldeki 9.480 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 483.982.-(Dörtyüzseksen

üçbindokuzyüzsekseniki) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Öz Serhatlı Yemek Toplu

Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-

masına, Öz Serhatlı Yemek Toplu Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’nin

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

b. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kars ili, Merkez ilçesi, Karacaören Mahallesi, 1153

ada, 1 no.lu parseldeki 9.097 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 463.948.-(Dörtyüzaltmış

üçbindokuzyüzkırksekiz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Öz Serhatlı Yemek Toplu

Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-

masına, Öz Serhatlı Yemek Toplu Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’nin

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 450.000.-(Dörtyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci

teklifi veren Savaş TEPEBAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Savaş TEPEBAŞ’ın

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

c. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kars ili, Merkez ilçesi, Karacaören Mahallesi, 1165

ada, 1 no.lu parseldeki 9.947 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 507.298.- (Beşyüzyedibinikiyüz-

doksansekiz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Öz Serhatlı Yemek Toplu Temizlik

Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Öz

Serhatlı Yemek Toplu Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

dair verilen kararların onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale

Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

           TARİH                :  27/2/2013

           KARAR NO       :  2013/ÖİB-K-13

           KONU                 :  Muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan, Bursa ili, İnegöl ilçesi,

Yenice köyü, Köyiçi mevkiinde bulunan 325 ada, 1 no.lu parseldeki 106.637,95 m² yüzölçümlü

gayrimenkulün İdaremizce hazırlanan ve ÖYK’nın 06.02.2012 tarih, 2012/19 sayılı Kararı ile

onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine göre yapılan Parselasyon Planı

sonucunda oluşan parsellerden;

−  587 ada, 3 no.lu parseldeki 11.086,76 m² yüzölçümlü ve

−  587 ada, 4 no.lu parseldeki 11.053,20 m² yüzölçümlü

gayrimenkullerin “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle

özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alı-

narak yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonunca;

a. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yenice köyü, Köyiçi mevkii,

587 ada, 3 no.lu parseldeki 11.086,76 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 723.000.- (Yediyüzyir-

miüçbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali YOLDAŞ’a İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Ali YOLDAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

722.000.- (Yediyüzyirmiikibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Hasan EKEN’e İhale

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan EKEN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilme-

sine ve ihalenin iptaline,

b. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yenice köyü, Köyiçi mevkii,

587 ada, 4 no.lu parseldeki 11.053,20 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 719.000.- (Yediyüzon-

dokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali YOLDAŞ’a İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Ali YOLDAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve

ihalenin iptaline

dair verilen kararların onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale

Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

           TARİH                :  27/2/2013

           KARAR NO       :  2013/ÖİB-K-14

           KONU                 :  Muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan, Bursa ili, İnegöl ilçesi,

Yenice köyü, Köyiçi mevkiinde bulunan 325 ada, 1 no.lu parseldeki 106.637,95 m² yüzölçümlü

gayrimenkulün İdaremizce hazırlanan ve ÖYK’nın 6/2/2012 tarih, 2012/19 sayılı Kararı ile

onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine göre yapılan Parselasyon Planı

sonucunda oluşan parsellerden;

−  587 ada, 2 no.lu parseldeki 10.026,89 m² yüzölçümlü ve

−  587 ada, 5 no.lu parseldeki 10.023,09 m² yüzölçümlü

gayrimenkullerin “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle

özelleştirilmelerini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alı-

narak yapılan ihaleler sonucunda İhale Komisyonunca;

a. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yenice köyü, Köyiçi mevkii,

587 ada, 2 no.lu parseldeki 10.026,89 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 653.000.- (Altıyüzel-

liüçbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali YOLDAŞ’a İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Ali YOLDAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve i-

halenin iptaline,

b. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yenice köyü, Köyiçi mevkii,

587 ada, 5 no.lu parseldeki 10.023,09 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 653.000.- (Altıyüzel-

liüçbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali YOLDAŞ’a İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Ali YOLDAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve i-

halenin iptaline

dair verilen kararların onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale

Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

           TARİH                :  27/2/2013

           KARAR NO       :  2013/ÖİB-K-15

           KONU                 :  Maliye Hazinesine ait iken özelleştirme kapsam ve programına

                                            alınan muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan muhtelif gayrimenkullerin

“Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen İhale

İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleler sonucunda

İhale Komisyonunca;

a. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, Merkez mahallesi, 658

ada, 6 no’lu parseldeki 2.474,00 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 1.380.000.- (Birmilyon

üçyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Acar Kardeşler Ortak Girişim

Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Acar Kardeşler Ortak Girişim Grubu’nun

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.375.000.- (Birmilyonüçyüzyetmişbeşbin) Türk

Lirası bedelle ikinci teklifi veren Paşa DEMİRHAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılması-

na, Paşa DEMİRHAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri

yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

b. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Ordu ili, Ünye ilçesi, Ortayılmazlar mahallesi, 263

ada, 3 no.lu parseldeki 368 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 177.000.- (Yüzyetmişyedibin) Türk

Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yurthan GÖNÜL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-

masına, Yurthan GÖNÜL’ün sözleşmeyi imzalamaması veya diğer yükümlülüklerini yerine

getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

dair verilen kararların onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale

Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

           TARİH                :  27/2/2013
           KARAR NO       :  2013/ÖİB-K-16
           KONU                 :  Maliye Hazinesine ait iken özelleştirme kapsam ve programına
                                            alınan muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan muhtelif gayrimenkullerin
“Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen İhale
İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleler sonucunda
İhale Komisyonlarınca;

a. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hatip Mahallesi, 2693 ada,
4 no.lu parseldeki 6.000,00 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 1.055.000.- (Birmilyonellibeşbin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Rasim KÜÇÜKKURT’a İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Rasim KÜÇÜKKURT’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 1.035.000.- (Birmilyonotuzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren
Haliç Oto Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Haliç
Oto Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,
1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Evren Besicilik Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Evren Besicilik Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülük-
leri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 955.000.-
(Dokuzyüzellibeşbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Tolga Tuz Un Nakliye Makina
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tolga Tuz Un
Nakliye Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

b. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Kars ili, Merkez ilçesi, Karacaören Mahallesi, 1141
ada, 1 no.lu parseldeki 13.284 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 670.000.- (Altıyüzyetmişbin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ağmar İnşaat Gıda Sanayi İthalat İhracat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ağmar İnşaat Gıda
Sanayi İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 668.485.- (Altıyüzaltmışsekizbindörtyüzseksenbeş) Türk Lirası bedelle ikinci
teklifi veren Öz Serhatlı Yemek Toplu Temizlik Gıda Pazarlama Hayvancılık Limited Şirketi’ne
İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Öz Serhatlı Yemek Toplu Temizlik Gıda Pazarlama
Hayvancılık Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin
iptaline

dair verilen kararların onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale

Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,
ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

           TARİH                :  27/2/2013

           KARAR NO       :  2013/ÖİB-K-17

           KONU                 :  Muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan muhtelif gayrimenkullerin

“Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen İhale

İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleler sonucunda

İhale Komisyonunca;

a. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hatip Mahallesi, 2066 ada,

1 no.lu parseldeki 10.316,00 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 830.000.- (Sekizyüzotuzbin) Türk

Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Haliç Oto Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne İhale

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Haliç Oto Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

b. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hatip Mahallesi, 2683 ada,

2 No.lu parseldeki 4.611,59 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 620.000.- (Altıyüzyirmibin) Türk

Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Haliç Oto Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne İhale

Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Haliç Oto Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine, 615.000.- (Altıyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi

veren Rasim KÜÇÜKKURT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Rasim

KÜÇÜKKURT’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine

getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 580.000.- (Beşyüzseksenbin)

Türk Lirası bedelle Evren Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Evren Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

dair verilen kararların onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale

Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.

Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                    1 Mart 2013 – Sayı : 28574

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 36



Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

           TARİH                :  27/2/2013

           KARAR NO       :  2013/ÖİB-K-18

           KONU                 :  Muhtelif gayrimenkullerin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 1/6/2010 tarih,

2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan muhtelif gayrimenkullerin

“Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmelerini teminen İhale

İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihaleler sonucunda

İhale Komisyonlarınca;

a. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Hamdibey Mahallesi,

431 ada 1 no.lu parseldeki 3.955,39 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 220.000.- (İkiyüzyirmibin)

Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet TUZLU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde

satılmasına, Ahmet TUZLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-

lülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin

iptaline,

b. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Edirne ili, Enez ilçesi, Gaziömerbey Mahallesi, 293

ada 1 no.lu parseldeki 2.916,59 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 590.000.- (Beşyüzdoksanbin)

Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren S.O.S Grup Temizlik Komisyonculuk ve Bilgisayar

Hizmetleri Turizm Gıda Tekstil Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şart-

namesi çerçevesinde satılmasına, S.O.S Grup Temizlik Komisyonculuk ve Bilgisayar Hizmet-

leri Turizm Gıda Tekstil Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzala-

maktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare

lehine irat kaydedilmesine, 585.000.- (Beşyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi

veren Güner Fenni Yem ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Güner Fenni Yem ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi

imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının

İdare lehine irat kaydedilmesine, 506.000.- (Beşyüzaltıbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi

veren Evren Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-

masına, Evren Besicilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
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etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine, 495.000.- (Dörtyüzdoksanbeşbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren

Dursun Ali KARALI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Dursun Ali KARALI’nın

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

c. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Niğde ili, Çiftlik ilçesi, Çarşı Mahallesi, 140 ada, 9

no.lu parseldeki 8.452,47 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 80.000.- (Seksenbin) Türk Lirası be-

delle en yüksek teklifi veren Hasan Hüseyin MADEN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-

masına, Hasan Hüseyin MADEN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

75.000.- (Yetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Cumali MADEN’e İhale Şart-

namesi çerçevesinde satılmasına, Cumali MADEN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi

veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat

kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

d. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Yalova ili, Altınova ilçesi, Tavşanlı beldesi, Acıçeşme

mevkii, 284 ada, 5 no.lu parseldeki 1.426,05 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 205.000.-

(İkiyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Soner KILIÇ’a İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Soner KILIÇ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve

ihalenin iptal edilmesine,

e. Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Yalova ili, Çınarcık ilçesi, Koru Mahallesi, Selviçiftlik

mevkii, 1769 no.lu parseldeki 1.315,54 m² yüzölçümlü gayrimenkulün 352.000.- (Üçyüzelli-

ikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yurthan GÖNÜL’e İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Yurthan GÖNÜL’ün sözleşmeyi imzalamaması veya diğer yüküm-

lülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin

iptaline

dair verilen kararların onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereklerinin ve satışa konu gayrimenkullerin devir işlemlerinin İhale

Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

ÖYK’nın 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.
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OCAK GÜNSÜZLERİ CAYMAZ 
1300-27 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

1 Mart 2013 
CUMA Sayı : 28574 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/287 
Karar No : 2012/392 
Davacı : K.H. 
Sanık : FARIDA ALIYEVA, Ali ve Fatma kızı, 27/12/1965 ŞERUR doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 22/07/2010 
Suç Yeri : DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 26/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 
verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 398 

————— 
Esas No : 2012/132 
Karar No : 2012/402 
Davacı : K.H. 
Sanık : AMRAH HASANZADE, Şahveled ve Şahzade oğlu, 21/04/1984 BABEK 

doğumlu, 
Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 
Suç Tarihi : 07/12/2009 
Suç Yeri : DOĞUBAYAZIT 
Karar Tarihi : 27/12/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 
sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 
verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 403 
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Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/116 

Karar No : 2012/399 

Davacı : K.H. 

Sanık : ZAMİL RAHIMOV, Mirzeli ve Zarife oğlu, 22/03/1982 ŞERUR 

doğumlu, 

Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 

Suç Tarihi : 30/09/2006 

Suç Yeri : AĞRI/DOĞUBAYAZIT 

Karar Tarihi : 27/12/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 

sonunda sanık hakkında neticeten idari yaptırım kararı uygulanmasına yer olmadığına kararı 

verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 

maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 

yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 409 

————— 
Esas No : 2012/281 

Karar No : 2012/376 

Davacı : K.H. 

Sanık : VUSALA ALIYEVA, Mehemmedeli ve Dilbar kızı, 08/03/1981 FÜZULİ 

doğumlu, 

Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 

Suç Tarihi : 03/02/2011 

Suç Yeri : DOĞUBAYAZIT 

Karar Tarihi : 24/12/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 

sonunda sanık hakkında neticeten 2.000,00 TL idari para cezası kararı verilmiş olup sanık 

bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 

takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 408 

————— 
Esas No : 2012/458 

Karar No : 2012/377 

Davacı : K.H. 

Sanık : KARIM MAMMADOV, Rafık ve Nazıfa oğlu, 05/05/1975 ŞERUR 

doğumlu, 

Suç : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 

Suç Tarihi : 04/2011 

Suç Yeri : DOĞUBAYAZIT 

Karar Tarihi : 25/12/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama 

sonunda sanık hakkında neticeten 2.000,00 TL idari para cezası kararı verilmiş olup sanık 

bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı 

takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 407 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DM 15000 TİPİ ÜNİTELERDE 

KULLANILMAK ÜZERE TALEP LİSTESİNDE BELİRTİLEN 4 KALEM 

YEDEK MALZEMENİN MAHALLİ PİYASADAN 

TEMİN EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/22174 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 

Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

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

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

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

15000 Tipi Ünitelerde Kullanılmak Üzere Talep Listesinde Belirtilen 4 Kalem Yedek 

Malzemenin Mahalli Piyasadan Temin Edilmesi İşi. 

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

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

belirtilmiştir. 

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

Başkanlığına 12.03.2013 Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

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

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

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

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 1601/1-1 

—— • —— 

B 70 BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/20919 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

(tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı: 

45.000 Adet B70 beton travers 2 parti halinde Hamam İstasyonunda (Teknik şartnameye 

göre) satın alınacaktır. 

1. PARTİ 22.000 ADET 

2. PARTİ 23.000 ADET 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 
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3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına ihale gün ve saati olan 26/03/2013 günü saat 15.30'a kadar verilmiş veya gelmiş 

olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 1610/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 5.863,84 TL ile en çok 175.071,73 TL arasında değişen; 

05/03/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 586,38 TL, en 

çok 17.507,17 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 30 adet muhtelif vasıta (Binek Oto, Çift 

Kabinli Kamyonet); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı 

Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 06/03/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04), (05), (06), (07) -- dahili (131 - 

162) numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

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

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

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya-Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel 

karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 1648/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ UYARINCA 

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 11,36 TL ve en çok 228.968,13 TL arasında değişen; 

07.03.2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,14 TL ve en 

çok 22.896,81 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto aksam ve parçaları, cep 

telefonu aksam ve parçaları, elektronik terazi, akvaryum malzemesi, elektronik eşya, fotokopi 

makinası, muhtelif giyim eşyası, havalandırma fanı, muhtelif giyim eşyası, delik delme makinası, 
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şerit metre, muhtelif mutfak malzemesi, çakmak, muhtelif ev eşyası, el foklifti, kapı kilidi, deniz 

motoru, kömür tozu, uyku tulumu, hücum yeleği, yüz bakım cihazı, diz üstü bilgisayar, şofben ve 

muhtelif gözlük camı cinsi 30 grup eşya açık artırma suretiyle, Gündüz Caddesi Antakya/HATAY 

adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 

08.03.2013 tarihinde saat: 10.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimiz ile 

(0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilinir. 

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

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

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Cilvegözü Tasfiye İşletme ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 1556/1-1 

—— • —— 

5607 SAYILI KANUNUN 10. VE 16. MADDELERİ UYARINCA 

TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2,81.- TL ile en çok 200.000.- TL arasında değişen, 

06/03/2013 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.-TL en çok 

20.000.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence 

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 25 grup eşya (Cep Telefonu, Cep Telefonu 

Bataryası, Cep telefonu şarz cihazı, Kol Saati, USB kablosu, Hafıza kartı, Tütün tabakası, Yağ 

besleme borusu, Tabanca, DVD Oynatıcı, Cep Telefonu, İş tulumu, El aleti seti, Kaynak 

makinesi, Soket, Kondansatör, Muhtelif MP3, MP4 ve MP5 çalar vb.) açık artırma suretiyle, 

Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 

Nilüfer/BURSA adresinde 07/03/2013 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya 

ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.  

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

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

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karşılığı Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 1701/1-1 
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FABRİKAMIZ İHTİYACI 65.000 KG.PROFİL AĞIRLIKLI VE 18.000 KG.İNCE SAÇ 

AĞIRLIKLI PAN. BŞLT. MAK. ÇELİK KONST. PARÇALARININ PBM/003 VE 

PBM 010 NO LU TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ İŞÇİLİĞİ AÇIK 

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2013 / 23347 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sivrihisar Caddesi No: 195/C Tepebaşı / 

ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 0 222 230 59 15 

c) Elektronik posta adresi(varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr  

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet - adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 65.000 KG.PROFİL AĞIRLIKLI - 18.000 

KG.İNCE SAÇ AĞIRLIKLI PAN. BŞLT. MAK. 

ÇELİK KONST. PARÇALARININ PBM / 003 ve 

PBM/ 010 NO'LU TEKNİK ŞARTNAMEYE 

GÖRE İMALİ İŞÇİLİĞİ 

b) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI-MÖNTAJ 

ATELYESİ 

c) İşin süresi : Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra 1 Komplesi 

60 takvim günü olup tamamı 90 takvim gününde 

teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI TOPLANTI 

SALONU 

b) Tarihi ve saati : 14.03.2013 Perşembe günü - Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari şartnamemizin 7.ve 8. maddelerinde belirtilmiştir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Tepebaşı / 

Eskişehir adresinde görülebilir ve 30,00 TL. ( Otuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 30 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE 

ŞB. Kurumsal- TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51- HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 

0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK -YUNUSEMRE ŞB. - TR47 0001 5001 5800 

7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - 

AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK- TAŞBAŞ1 

ŞB. -TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - nolu hesaplarından birine 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 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. 
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7 - Teklifler, 14.03.2013- Perşembe günü saat 14:00'e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKÎŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden 

İdaremiz sorumlu değildir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme 

düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

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

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 1672/1-1 

—— • —— 
KAZAN ALTI CÜRUF ÇIKARICI TEKNE ZİNCİRİ, ZİNCİR KİLİDİ, TAMBUR DİŞLİSİNİN 

VE ÇIKARICI PALETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan kazan altı cüruf 

çıkarıcı tekne zinciri, zincir kilidi, tambur dişlisinin ve çıkarıcı paletlerin alımı açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/19441 

1 - İdarenin; 

a) Adres  : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Çoğulhan Kasabası-Afşin/KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80 

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

2 - İhale konusu malın; 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı, kazan altı cüruf çıkarıcı, muhtelif miktarlarda  

b) Teslim edileceği yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Afşin/KAHRAMANMARAŞ  

3 - İhalenin yapılacağı; 

a) Yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ  

b) Tarihi ve saat : 20/03/2013 Çarşamba günü, saat 14:00 

4 - İhale dökümanı : (Dosya No: AEBS 2013/09 ) 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde 

belirtilmiştir.  

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan 

Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) 

karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 20/03/2013 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir. 

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 1415/1-1 
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2. EL GİYSİ TOPLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuz ihtiyacı olan “2. el giysi toplama hizmeti’’ kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, projelerinde belirttikleri toplam yatırım tutarının en az %3’ü nispetindeki 

geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih / İstanbul“ 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

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

4 - Firmalar; İhale zarflarını en geç 22 MART 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 1 Nolu ‘’İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarf aynı gün saat 15:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 1664/1-1 

—— • —— 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Ortapazar/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.000 Ton. yaşçay yükleme ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü/ RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.03.2013 günü saat 14.00’e kadar Ortapazar Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu- Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1650/1-1 
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KULE DİFÜZÖRÜ ÇEVRE DİŞLİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2013/25695 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : Ayaş Yolu,18. Km. 06930, Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : :0.312.244 90 55(15 Hat) / 2774 - 0.312.243 14 47 

d) Elektronik posta adresi : fguven@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : GS 42 Cr Mo 4 kalite malzemeden 5 adet Kule Difüzörü 

Çevre Dişli Teknik resim ve teknik şartnameye göre imal 

edilecektir. 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 210 (ikiyüzon) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 15/03/2013 Cuma günü, Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde 

belirtilmiştir. 

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 

100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 15/03/2013 Cuma günü, saat 10.00'a kadar Ankara Makina Fabrikası 

Haberleşme Şefliği'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu 

tutulmayacaktır. 

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

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)'ünden az olmamak üzere kendi 

belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu'na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na tabi değildir. İhale, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 1727/1-1 
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HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Seyitömer Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğünden:  

1 - İdarenin 

a) Adresi : Pk: 14 Seyitömer/KÜTAHYA 

b) Telefon ve Fax No : 0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76 

c) e-mail adresi : fahri.gunay@euas.gov.tr 

2 - İhalenin Konusu Hizmetin : 

 

Sıra 

No a) Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No 

İhale Tarih 

ve Saati 

Hizmet 

Süresi 

İhale 

Doküman 

Bedeli 

(KD V. Dahil) 

Tekliflerin 

Geçerlilik 

Süresi 

1 

Tesisler, Pazarlama Satış ve 

Laboratuvar Şube Müdürlüğünün 

İşlerinin Yürütülmesi İçin 4 Adet 

(3 Ad. 4x4 ve 1 Ad. 4x2 tip 

olmak üzere çift kabinli) Pikap 

Kiralama İşi 130.000 Km. 

2013/ 

20673 

25.03.2013 

Saat: 14.00 

365 

Takvim 

günü 

75,00 TL 

60 

Takvim 

günü 

 

b) Hizmetin Yeri : EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü / 

Seyitömer - KÜTAHYA 

c) Hizmetin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı 

hizmet süresidir 

d) İhalenin yapılacağı yer : EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın 

Alma Komisyon Salonu / Seyitömer - KÜTAHYA 

3 - Teklif ve Sözleşme türü: İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim 

fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde 

vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. 

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini; 

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir. 

EÜAS Web Sitesi - EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube 

Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA 

b) İhale dokümanının satın alınacağı yer: 

EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü / 

Seyitömer KÜTAHYA adresinden yukarıdaki bedel üzerinden temin edilebilir. İhaleye katılacak 

olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik 

tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az 

olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen 

süre olmalıdır. 

8 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 

27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki 

yönetmelik" usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 

9 - Web Sitesi: www.euas.gov.tr İlgililere duyurulur. 1561/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Sultanbeyli Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Sultanbeyli Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz 

yapılacak ihale ile satılacaktır. İhale 19/03/2013 tarihine tesadüf eden Salı günü saat: 10:00’da 

“Abdurrahmangazi Mahallesi, Belediye Caddesi No: 4 SULTANBEYLİ” adresindeki Sultanbeyli 

Belediye Başkanlığı binasındaki Encümen odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca “Kapalı teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. 

 

Mahalle Ada Parsel 

Alan 

(m²) 

İmar 

Durumu Cadde 

Muhammen 
Satış Bedeli 

(TL) 

Geçici 
Teminat 

Bedeli (TL) 

M. Sinan 6104 1 2.257,70 
Akaryakıt Alanında 
kalmakta ve E=0,25 

Basra 2.990.000,00 89.700,00 

 

MADDE 2 - İhaleye katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, ihale kanununda belirtilen 

niteliklere haiz olan özel ve/veya tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 

sayılı Devlet ihale kanunu ve kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte 

belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte 

bulunmak, geçici teminat yatırmak ve istenen belgeleri bulundurmak şarttır. 

MADDE 3 - İhaleye katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler 

ile 83. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan ve gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu 

yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale 

bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad 

kaydedilir. 

MADDE 4 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale 

komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin 

ve komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

MADDE 5 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde 

belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle 

belgelerin ihalenin yapılacağı saatte eksiksiz, listedeki sıraya göre, kapalı zarf içinde Encümene 

teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik veya karışık olarak zarfın içine konulan belgeler kabul 

edilmeyecektir. 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN 

1 - İkametgah belgesi ve tebligat adresi 

2 - Nüfus cüzdanı sureti ve T.C. Kimlik numarası 

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu. 

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi. 

6 - İhaleye giriş dosya bedeli 250,00 TL’nin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına 

dair makbuz 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN 

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

2 - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler için karar defterinin 

ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi) 
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3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek 

tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

5 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu. 

6 - Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi. 

7 - İhaleye giriş dosya bedeli 250,00 TL’nin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına 

dair makbuz 

C) Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak 

girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara 

göre temin edecekleri belgeler istenecektir.. 

MADDE 6 - Geçici Teminat: Muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) nispetinde 

hesap edilerek alınacaktır. 

MADDE 7 - Kesin Teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) nispetinde hesap 

edilerek alınacaktır. 

MADDE 8 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Parası 

b) Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları. 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) 

MADDE 9 - Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca veya özel finans kurumlarınca verilen 

teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka teminat mektubu verecekler ise, bu 

teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. 

MADDE 10 - Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak 

yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı 

ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 

istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 

adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi ihaleye ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır. 

MADDE 11 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi 

yapacak olan Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, 

isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen 

ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

MADDE 12 - Satış Bedelinin Ödenmesi: İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (on beş) 

gün içinde alıcı, ihale bedelini ve satış bedeli üzerinden hesaplanacak olan KDV bedelinin 

tamamını peşin olarak ödeyecektir. Ayrıca geçici teminatı kesin teminata çevirecek ve sözleşme 

imzalanacaktır. 1534/1-1 
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DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI İHALESİ 

Sakarya İl Özel İdaresinden: 

1 - İhale Konusu İşler: 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. 

fıkrasının (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 

kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat sahasının, 2886 sayılı 

Kanunun 45. maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun hükümlerine göre Açık Teklif 

Usulü ile ihalesi yapılacaktır.  

İŞİN ADI: 

Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kızanlık köyü hudutlarında, G25-c1 paftasında, 100 hektar 

alana sahip Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahası için yeniden 3 (üç) yıl süreli Arama Ruhsatı 

düzenlenmesi işi İhalesi; 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 

 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 314000 314000 313000 313000 

Yukarı (X) 4510000 4509000 4509000 4510000 

 

2 - Tahmin Edilen Bedel: 

 

İlçe Köyü 

Alan 

(Hektar) 

Muhammen 

Bedel 

Asgari Geçici 

Teminat İhale Tarihi 

İhale Saati 

TRT Saati İle 

Hendek Kızanlık 100,00 
1.293.600,00.-

TL+KDV 
38.808,00.-TL 19.03.2013 14:00 

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:  

a) Alınacağı Yer : Sakarya İl Özel İdaresi, Kararlar Daire Başkanlığı, 

  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış 

şartname ve eklerini 500-TL bedel karşılığında satın 

almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve 

ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde 

yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, 

Sakarya İl Özel İdaresinin T.C.Ziraat Bankası, 

Adapazarı Şubesi, TR-42 000100001929515986-

5003 numaralı cari hesabına yatırılacaktır. 

4 - İhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Sakarya İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. 

b) Yapılacağı Tarih/Saat  : 19 Mart 2013 Salı Günü TRT Saati ile Saat 14:00 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine 

göre Açık Teklif Usulü.  

5 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Sakarya İl Özel İdaresi, Evrak Kayıt Servisi Kapalı 

Zarf 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 19 Mart 2013 Salı günü TRT saati ile saat 14:00 

6 - İhaleye Katılma Belgeleri: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı zarf içerisinde komisyona sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
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b) Gerçek kişi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

c) Tüzel Kişi İstekliler; 

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, 

onaylı vergi levhası  

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Sakarya İl Özel İdaresi, Kararlar Daire Başkanlığından alınan, okuyup Kabul edildiğine 

dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak 

üzere geçici teminat 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

j) Vergi borcu yoktur yazısı 

k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 

l) İl Özel İdaresi Mali İşler Daire Başkanlığından alınacak “İl Özel İdaresi Birimleri’ne 

Borcu Yoktur” belgesi. 

m) İsteklilerin; 5686 sayılı Kanunun 4. maddesinin 2. bendinde “Jeotermal kaynaklar ve 

doğal mineralli sulara ilişkin haklar, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, 

statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer 

alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta 

yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseselerine, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile 

diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine verilir. Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara 

ilişkin haklar gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir.” getirilen hükümleri sağladığına dair belge.  

İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-j-k-l-m 

bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri zorunludur.  

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 

veya noter tasdikli suretlerini 19 Mart 2013 Salı günü TRT saati ile saat 14:00’a kadar üzerinde 

işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Sakarya İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisine 

vermeleri zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

10 - İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından Sakarya İl Özel İdaresinin T.C.Ziraat Bankası. Adapazarı Şubesi. TR-42 

000100001929515986-5003 numaralı cari hesabına peşin olarak ödenecektir. 

11 - İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 1477/1-1 
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KİRALAMA İHALESİ YAPILACATIR 

Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğünden: 

 34113-İSTANBUL 

Gönderilerin adresten alınması, toplu kabul hizmetleri ile iadeden gelen ve topluca teslim 

edilecek gönderiler için kullanılmak üzere şoför ve yakıt dahil 1 taşıyıcılı 4 adet panel ile şoför ve 

yakıt dahil 2 taşıyıcılı 8 adet kamyonun 33 ay süreli kiralama işi 16.05.2008 tarih 26878 sayılı 

Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Açık İhale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2013/23460 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mahallesi, 

Büyük Postane Caddesi No: 25   34113 Sirkeci-İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : Telf:  0 212 527 05 74 

Faks: 0 212 512 09 49 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gönderilerin adresten alınması, toplu kabul hizmetleri ile 

iadeden gelen ve topluca teslim edilecek gönderiler için 

kullanılmak üzere şoför ve yakıt dahil 1 taşıyıcılı 4 adet 

panel ile şoför ve yakıt dahil 2 taşıyıcılı 8 adet kamyonun 

33 ay süreli kiralama işi 

b) Yapılacağı yer : İSTANBUL 

c) İşin süresi : 01.05.2013 - 31.01.2016  (33 ay) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu 

Toplantı Salonu Hobyar Mahallesi, Büyük Postane 

Caddesi. No: 25    34113 Sirkeci-İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 11.03.2013    Pazartesi günü saat 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri 

kapsamında sunulur. 

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

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası 

veya meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 

tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

ç) Teklif mektubu, 

d) Geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

ı) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlerin listesi. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c) ve (f), bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler 

İsteklilerce teklif edilen bedelin 2.000.000.-TL.nin üzerinde olması halinde, isteklinin 

ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen 

bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. Ancak, teklif 

edilen fiyatın ikimilyon YTL’nin altında olması halinde bilanço ibrazı zorunlu değildir. 

Bilançonun ibraz edilmesi halinde; 

1) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç 

ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması, 

2) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

en az 0,10 olması, 

3) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması, yeterlik 

kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. 

4) Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki 

yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari 

değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan 

ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara 

eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları 

sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir. Bu 

takdirde sunulan iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari 

değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
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5) Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre 

düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylanmış olması gereklidir. 

6) Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen 

istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilir. 

7) Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider 

oranının son yıl değerinin en az 1,25 olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya 

gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 

8) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayrı 

ayrı vermesi ve ortaklardan her birinin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde belirtilen şartları 

sağlaması zorunludur. Ancak, pilot ortağın hissesinin yüzde elliden fazla olduğu durumlarda pilot 

ortağın tek başına aranılan şartları sağlaması yeterlidir. 

9) İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerde sayılan 

bilanço oranlarını karşılayan açılış bilançosunun verilmesi yeterli olup bu bilançoların da ilgili 

mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya 

da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. 

4.3 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

İsteklilerce teklifleri kapsamında belirtilen özellikte üçüncü şahıslardan kiralayacakları 

taşıt/taşıtlarla ilgili noter onaylı sözleşmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi öz malı 

taşıt/taşıtlarına ait motorlu araç trafik ve tescil belgesini sözleşme imzalanmadan önce idareye 

vereceklerine dair taahhütname verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - İhale dokümanı Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü, Malzeme Müdürlüğü, Hobyar 

Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No: 25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde görülebilir ve KDV 

Dahil 47,20- TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, 11.03.2013 Pazartesi günü saat 10.30’a kadar Hobyar Mah. Büyük Postane 

Cad. No:25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde bulunan Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale 

Komisyonu Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 1665/1-1 
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YAP İŞLET MODELİNE GÖRE İŞLETME İHALESİ YAPILACAKTIR 

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri 

Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığından:  

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve 

İşletme Birliği’ne ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına gelen evsel, ticari ve endüstriyel 

kaynaklı evsel nitelikte katı atıkların; ayrıştırılması, geri kazanılması, bertaraf edilerek çevreye 

olası kirletici etkilerinin ortadan kaldırılması ile ileri mekanik, biyolojik, termal işlemler v.b. 

teknolojiler ile enerji üretiminin sağlandığı, geri dönüşümün azami derecede sağlandığı ve nihai 

düzenli depolamanın en aza indirgendiği tümleşik bir tesisin tasarımı, projelendirilmesi, 

mühendisliği, gerekli makine ve ekipmanların yurt içi veya yurt dışından temini, yapımı, gerekli 

izinlerin alınması ve işletmeye alınması ile yap işlet modeline göre izin ve inşaat dönemi dahil 

toplam 20 yıl işletilerek, sözleşme sonunda İdareye tam ve çalışır vaziyette devredilmesi işi İdare 

Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı teklif 

usulüne göre 13/03/2013 Çarşamba günü saat 14:00’te Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası 

Encümen Salonunda ihale edilecektir. 

İhale Şartname ve Ekleri: ¨ 1.000,00 (Bin Türk Lirası) bedelle Kahramanmaraş Belediyesi 

Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde temin edilebilir veya görülebilir. 

İhalenin Yapılacağı Tarih: 13/03/2013 Çarşamba günü saat 14:00’te 

İhalenin Yapılacağı Yer: Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu 

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a madde hükümleri çerçevesinde kapalı 

teklif usulü. 

Tahmin Edilen Bedel: ¨ 20.000.000,00- (Yirmi Milyon Türk Lirası) 

Geçici Teminat Miktarı: ¨ 600.000,00- (Altı Yüz Bin Türk Lirası) 

İhaleye katılacak gerçek - tüzel kişi veya kişilerde aranacak şartlar: 

Gerçek Kişilerden: 

3.1. Kanuni ikametgâhı olması, 

3.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

3.3. Noter tasdikli imza sirküleri 

3.4. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise,  istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 

Tüzel Kişilerden:  

3.5. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekir.) 

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

posta adresi. 

3.7. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve T.C. 

Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

3.8. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce 

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

kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya T.C. Dışişleri 

Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.). 
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3.9. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin  

(3.5,3.6,3.7)  deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte 

şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı,  Ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı Sözleşme ve 

Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması 

mecburiyeti vardır) 

3.10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun Ortak 

Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi, (İhale Üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün Ortakları İdare ile 

yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

3.10.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter 

tasdikli imza beyannamesi; 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. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil 

adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli 

imza beyannamesi. 

Gerçek ve Tüzel Kişilerden: 

3.11 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını, 

3.12 - İdari şartnamenin 8. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi. 

3.13 - İhale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile vergi borcu olmadığına dair 

vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı. 

3.14 - İhale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile sosyal güvenlik prim borcu 

olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı. 

3.15 - Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dosyasının aslı. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan en az bir tarafın İhale Dosyasını satın 

almış olması ve satın alınan İhale Dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca 

da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir. 

3.16 - TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001:2005 

Çevre Yönetim Sistemi Belgesi.  Bu Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 

edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma 

Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme 

kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası 

Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen 

belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 

edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla 

düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu 

tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve 

TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon 

Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. 

3.17 - Yurtiçinde veya yurtdışında en az 100 ton/gün kapasiteli kompost, biyometanizasyon, 

gazlaştırma, piroliz ve düzenli depolamadan enerji üretimi tesislerinden herhangi birini  kurup 

işlettiğini gösterir belgeleri sunmak, 
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3.18 - Faaliyet Projesi Teklifi: Faaliyet Projesi Teklifi sözleşme süresince Yüklenicinin 

yürüteceği tüm çalışmaların ve bu çalışmalara ilişkin ilkelerin belirtileceği ve sözleşmenin 

ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenecek dokümanı ve taahhüdünü ifade eder. Teklif içeriği idari 

şartnamede belirtilmiştir.  

3.19. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

- İstekliler temin edilecek belgelerle tahmini yatım tutarının ¨20.000.000,00-(Yirmi 

Milyon Türk Lirası)’nın%20’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini ya da serbest mevduatını gösterir belge verecektir. 

Tekliflerin Verilmesi: Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 13/03/2013 günü saat 

14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre 

Belediyeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Encümen Başkanlığına 

(Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası) verilecektir.  

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 

başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.  

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. İlan olunur. 1485/1-1 

—— • —— 

2 KALEM SİLİNDİRİK KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 750.000 Adet 200 Gr. Tomurcuk Çay Silindirik Kutu ve 

100.000 adet 125 Gr. Organik Zümrüt Yeşil Çay Silindirik Kutu %20 artar-azalır opsiyonlu 

olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 

satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.03.2013 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1432/1-1 
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HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

29 Adet Hizmet Aracı Kiralama (Sürücülü ve Akaryakıt Dâhil) işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2013/23507 

1 - Teşekkülün : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TEİAŞ 

12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

a) Adresi : Bahaaddin Nakıpoğlu Bulv. Yavuzeli Cad 

Mezarlık karşısı Fevzi Çakmak P.K. 18   

27001 Ş.Kamil / G.ANTEP 

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 329 28 28 (dh: 210-211) 

  Faks: 0 342 329 08 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 12grup.satinalma@teias.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü, miktarı : 

 

S.No Cinsi 

Miktar 

(Adet) Özellikleri 

1 
Binek 

Otomobil 
1 

2010 Model ve Üstü, Benzinli, Klimalı, OGS veya HGS Cihazlı, Yakıt 

Tanıtım Sistemli, Taşıt Takip Sistemli, Kış Lastikli, A1 Belgeli  

2 
Binek 

Otomobil 
3 

2010 Model ve Üstü, Dizel, Klimalı, OGS veya HGS Cihazlı, Yakıt 

Tanıtım Sistemli, Taşıt Takip Sistemli, Kış Lastikli, A1 Belgeli, 

3 Minibüs 7 

8+1 Kişilik, 2010 Model ve Üstü, Klimalı (Hem sürücü hem yolcu 

bölümüne üfleyebilen klimatik klima), OGS veya HGS Cihazlı, Y akıt 

Tanıtım Sistemli, Yüksek Güvenlikli Frenleme Sistemlerine Sahip (Esp, 

Abs, Asr, Ebc, Edl, Bas, Arp, Ebd, Fbs, Prefill, Hill Holder özelliklerine 

sahip) Dizel, Taşıt Takip Sistemli, Yük İle Yolcu Bölümünü Ayıracak 

Metal Koruma Sistemli, D2 Belgeli 

4 
4X4 

Pikap 
7 

2010 Model ve Üstü, Klimalı, OGS veya HGS Cihazlı, Dizel, Yakıt 

Tanıtım Sistemli, Taşıt Takip Sistemli, Yolcu ile Arka Bagaj Kısmı 

Arasında Korkuluk Yapılması, Arka Koltuk Mesafesi Geniş Olan (en az 

900 cm),K1 Belgeli  

5 
Ç.S.Y.C 

Kamyonet 
8 

2010 Model ve Üstü 1600-1900 cc Motor Hacminde, Dizel, Klimalı, 

OGS veya HGS Cihazlı, Yakıt Tanıtım Sistemli, Arka Kapı Camları 

Açılır-Kapanır Olacak, Taşıt Takip Sistemli, Yük İle Yolcu Bölümünü 

Ayıracak Metal Koruma Sistemli, 5 Kapılı, Araçlardan 2 Adedinin 

Ruhsatlarına Otomobil Olarak İşlenmesi, K1 Belgeli  

6 4x2 Pikap 3 

5+1 Kişilik, 2010 Model ve Üstü, Dizel, Klimalı, OGS veya HGS 

Cihazlı, Yakıt Tanıtım Sistemli, Taşıt Takip Sistemli, Açık Bagaj Kısmı 

Açılır –Kapanır çadır ile kapanabilen, K1 Belgeli  



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 1 Mart 2013 – Sayı : 28574 

 

c) Yapılacağı yer : Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 

ç) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler : Araçlar ile ilgili tüm bilgiler teknik şartnamede 

belirtilmiştir. 

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler 

3.1. a) İhale kayıt numarası : 2013/23507 

b) İhale usulü : AÇIK İHALE(4734-3/g ) 

c) Tekliflerin sunulacağı adres : B.Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Mezarlık 

Karşısı Fevzi Çakmak PK:18 27001 

Şehitkamil/GAZİANTEP 

ç) İhalenin yapılacağı adres : B.Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Mezarlık 

Karşısı Fevzi Çakmak PK:18 27001 

Şehitkamil/GAZİANTEP 

d) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 11.03.2013 

e) Son teklif verme saati (İhale saati) : 10:00 

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Grup Müdürlüğü Toplantı Salonu – GAZİANTEP 

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 

saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 

alınamaz 

İşin süresi : İşbaşı tarihinden itibaren 730 (Yediyüzotuz) gündür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı salonu 

b) Tarihi ve saati : 11.03.2013 saat 10:00 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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



1 Mart 2013 – Sayı : 28574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

h) 1 - Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 8. Fıkrasının a bendine istinaden 

pick-up ve kamyonet cinsi araçlar için K1 yetki belgesi, 

2 - Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 4. Fıkrasının b bendine istinaden 

minibüs cinsi araçlar için D2 yetki belgesi, 

3 - Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının bendine istinaden 

otomobil tipi araçlar için A1 yetki belgesi, 

İstekliler, İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış şirkete ait yukarıda belirtilen 

belgelerin asılları ya da ihale tarihi yılı içerisinde yapılmış noter tasdikli suretlerini teklifleri ile 

birlikte sunacaklardır. Araçlara ait belgeler ve ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesini sözleşme 

aşamasında ibraz edilecektir. İş ortaklıklarında ise bu belgeleri ortaklardan herhangi birinin veya 

birkaçının ibraz etmesi yeterlidir. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde 

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 (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

4.3. Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez. 

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

kriterler: 

4.4.1.İsteklinin, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler. 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar ) en az 0,50 olması, 
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b) Öz kaynaklar oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranın 0,75 ten küçük olması yeterli 

kriterlerdir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler Bu taktirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik 

kriterlerinin sağlayıp sağlamadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonu gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 

ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış 

olması zorunludur. 

Serbest meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre son yıla ait toplam gelirin toplam 

gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerinin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

bulunacak oranın en az 1,25 olma şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali 

müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu 

durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar 

aranmaz. 

4.4.2. İsteklinin, 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu, 

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

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturaları sunmaları gerekir. 

İsteklinin a veya b bendinde yer alan belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cironun teklif edilen bedelin % 15’inden, 

taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının 

ise teklif edilen bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan 

ve sağladığı kriterlere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

4.4.3.Teklif edilen bedelin %10’unden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. 

Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş 

olması gerekir. 

Gerek görüldüğünde bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden 

teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir. 

4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.5.1 İş Deneyim, 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az %80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 

belgeleri sunması zorunludur. 
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İstekli tarafından teklif edilen bedelin %35'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 

benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70'ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10'unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30'undan az olamaz. 

4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

a) Bu ihalede kamu veya özel sektörde yapılan hizmet aracı kiralama taşımacılığı benzer 

iş olarak kabul edilecektir. 

5 İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Ticaret ve 

Satınalma Şefliğinde görülebilir ve/veya 250,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale 

Şartname bedeli Grup Müdürlüğü veznesine veya TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup 

Müdürlüğü adına T.Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez şubesindeki TR40 0001 5001 5800 7285 

9980 52 nolu hesaba yatırılabilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı (CD’si) satın 

almaları zorunludur. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, 

ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla 

satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına (260,00 TL) 

yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta 

yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın 

alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese 

gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma 

tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 

olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

8. Teklifler İhale saatine kadar TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü 

Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilemez. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

13. Konsorsiyumlar İhaleye teklif veremezler. 1681/1-1 
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BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI 

Milli Savunma Bakanlığından: 

1. “İSKENDERUN TASMO SAFHA 2 SİSTEMLERİNİN 210 NU’LI TŞB. HV. RD. 

KT. K.LIĞI DAVUTDAĞI/ADANA’YA TAŞINMASI VE FAALİYETİNİN SAĞLANMASI ” 

YAPIM İŞİ 

2. “İZMİR DISKO HIT HARP KARARGAHINDAKİ MEVCUT YANGIN SİSTEMİNİN 

FM-200 GAZLI SİSTEMİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ B TİPİ MASRAF TAHMİNİNİN 

HAZIRLANMASI, MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ.” 

YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) 

MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI 

KARARNAME ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (C) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI 

HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; 

İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ 

OLAN İSTEDİKLERİ ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK 

(DİLEKÇE, YETKİLİ VERİLEN KİŞİNİN VEKÂLETNAMESİ İLE BİRLİKTE), AŞAĞIDA 

YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ 

HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 25 MART 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00’E KADAR 

AŞAĞIDA YAZILI ADRESE TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. 

ADRES: 

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV.YAT.D.BŞK.LIĞI 

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA 

 1683/1-1 

—— • —— 
YER ALTI İŞÇİLERİNE FERDİ KAZA SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR 

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Teklif mektuplarının 11.03.2013 Pazartesi günü saat: 14:00’e kadar Kızılırmak Sokak 

No: 45 Kocatepe/ANKARA adresimizdeki Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisimize 

verilmiş olacaktır. 

2 - İlgili şartname belirtilen adresteki Satın Alma ve Pazarlama Servisinden 75,00 TL. 

ücret karşılığında temin edilecektir. 

3 - Şirketimiz İhale Yasasına tabi değildir. 

Tel: 0312 418 96 97 - 419 80 34 1724/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

Resmi Gazete’nin 26 Şubat 2013 tarihli ve 28571 sayılı nüshasında yapılan birinci sınıf 

noterliklere ait ilan listesinin ikinci sırasında olan Alanya İkinci Noterliğinin 2012 yılı gayrisafi 

geliri 482.768,07.-TL. olması gerekirken sehven 486.093,62.-TL. olarak yayımlanmıştır. 

İlan metninin ikinci sırasında olan Alanya İkinci Noterliğinin 2012 yılı gayrisafi geliri 

482.768,07.-TL. olduğu Tashihen ilan olunur.. 1732/1-1 

—— • —— 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

DUYGU DANKAZ hakkında 31.01.2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete’de İhalelere 

Katılmaktan Yasaklama Kararı ilan edilmişti. 

DUYGU DANKAZ’ın şirket sermayesinin 1/3 oranına sahip olması nedeniyle sehven 

yasaklandığı tespit edilmiş olup, İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Makam’ın 21.02.2013 

tarih ve 23 sayılı Olur’u ile kaldırılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 1733/1-1 



1 Mart 2013 – Sayı : 28574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden: 

İLAN TARİHİ : 01 Mart 2013 

SON BAŞVURU TARİHİ : 15 Mart 2013 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, 

(3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda 

ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe  

2 - Özgeçmiş  

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)  

7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması)  

8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) 

atama yazısı) 

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD 

NOTLAR 

1 - Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler 

müracaat edemezler. 

2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların 

başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

3 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. 

adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Müdürlüğü 

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11     06790 Etimesgut/ANKARA 

Tel: 444 84 58    Faks: (312) 342 84 60 

 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET Açıklama 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği  
Doç. 1 

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik 

Bölümünden mezun olmak, İşletme 

Bölümünde yüksek lisans ve doktora 

derecesine sahip olmak, Yönetim ve 

Bilişim Sistemleri alanında doçent 

unvanına sahip olmak, sistem ve yazılım, 

ağ ve güvenlik konusunda uzman olmak. 

 1731/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen 

anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 

başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı 

ekleyerek, 

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 

belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın 

yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na 

başvurmaları gerekmektedir.  

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır. 

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. 

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

NOT: (*) bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak. 

İlgililere duyurulur. 

 

BİRİM/ANABİLİM 

DALI UNVAN ADET NİTELİKLER 

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık 
Doçent 1 

Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık) bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak, psikolojik danışmanların eğitimi ve 

gelişimi konusunda çalışmaları olmak. 

Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 

Eğitim Bilimleri (Eğitim Psikolojisi) bilim 

alanında Doçentliğini almış olmak ve okul 

öncesi eğitimi alanında çalışıyor olmak. 

(İlköğretim) 

Matematik Eğitimi 
Doçent 1 

Doktorasını İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

bölüm/programında yapmış ve Matematik 

Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak. 

Matematiksel Güç konusunda çalışmış olmak 

Türkçe Eğitimi Doçent 1 

Türk Dili bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak, Türkçe dilbilgisi öğretimi üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 

Alan Eğitimi (Fen Bilgisi Eğitimi) bilim 

alanında Doçentliğini almış olmak. Modelleme 

ve Bilim Felsefesi konularında çalışmış olmak. 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 

Lojistik ve Ulaştırma 

Yönetimi (*) 
Doçent 1 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim 

Dalında Doktora yapmış, Pazarlama bilim 

alanında Doçentliğini almış olmak, Liman 

İşletmeciliği alanında yayınları bulunmak. 
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BİRİM/ANABİLİM 

DALI UNVAN ADET NİTELİKLER 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Klasik Arkeoloji Profesör 1 

Klasik Arkeoloji bilim alanında Doçentliğini 

almış olmak. Geç antik çağ anadolu arkeolojisi 

üzerine yayın yapmış olmak. 

Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji 
Doçent 1 

Doktorasını ve Doçentliğini Sosyoloji alanında 

yapmış olmak. İngilizce yabancı dil puanı KPDS 

sınavından 80 ve üzeri veya eşdeğerliliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 

almış olmak, modernlik, çoklu modernlikler ve 

Türkiye konularında yayınları olmak. 

FEN FAKÜLTESİ 

Cebir ve Sayılar 

Teorisi (*) 
Profesör 1 

Matematik bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak. Cebir anabilim dalı, Modüler Teorisi 

alanında yayınları olmak. 

Atom ve Molekül 

Fiziği 
Profesör 1 

Fizik bilim alanında Doçentliğini almış olmak. 

Elektron Spin Rezonans (ESR) ve 

Termolüminesans (TL) teknikleri ile 

tarihlendirme, dozimetre ve ışınlanmış gıdaların 

tespiti konularında çalışmaları olmak. 

Nükleer Fizik Doçent 1 

Fizik bilim alanında Doçentliğini almış olmak. 

Nükleer Bilimler anabilim dalında Doktora 

yapmış olmak. Orman ekosisteminde 

radyoaktivite konusunda çalışmaları olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Resim Profesör 1 

Resim Anasanat dalında Sanatta Yeterliliğini 

yapmış olmak. Sanat Eleştirisi konusunda 

çalışmaları olmak. 

Temel Sanat Eğitimi Doçent 1 

Plastik Sanatlar bilim alanında Doçentliğini 

almış olmak. Fotoğraf uzmanı ve fotoğraf 

alanında çalışıyor olmak. 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

Onkoloji Hemşireliği Doçent 1 Hemşirelikte Doçent olmak.  

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. 

Sayısal Yöntemler Profesör 1 

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. Sağlık kuruluşlarında 

Altı sigma konusunda uygulamalı çalışmaları 

olmak. 

Yöneylem Profesör 1 

Ekonometri anabilim dalında doktora yapmış 

olmak. Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. Kalite ile ilgili 

konularda çalışmış olmak. 

İş Hukuku ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku 
Profesör 1 

Hukuk (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku) bilim 

alanında Doçentliğini almış olmak. İş 

Sözleşmelerinin sona erdirilmesi konusunda 

çalışmaları olmak. 
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BİRİM/ANABİLİM 

DALI UNVAN ADET NİTELİKLER 

Coğrafi Bilgi 

Sistemleri 
Profesör 1 

Yönetim Bilişim Sistemleri bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. Coğrafi Bilgi 

Sistemleri konusunda en az 10 yıl çalışmış olmak.  

Enformasyon 

Teknolojisi 
Profesör 1 

Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Veri madenciliği ve 

veri zarflama analiz üzerine çalışmış olmak. 

Yönetim ve 

Organizasyon 
Doçent 1 

Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Kurumsallaşma, yönetsel 

girişimcilik davranışı konularında çalışmaları 

olmak. 

Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 
Doçent 1 

Pazarlama bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak. Sürdürülebilir Tüketim ve Özel Marka 

konusunda çalışmış olmak. 

Yönetim ve Çalışma 

Sosyolojisi 
Doçent 1 

Sosyal Politika bilim alanında doçentliğini 

almış olmak. Çalışma Sosyolojisi, Çalışma 

Psikolojisi ve Meslekler konusunda çalışmalar 

yapmış olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

İslam Hukuku Profesör 1 
İlahiyat (İslam Hukuku) Bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

İktisat Tarihi (*) Doçent 1 

İktisadi Düşünce Tarihi bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. Osmanlı ve Avrupa 

İktisadi Düşünce Tarihi alanlarında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Devletler Hukuku (*) Doçent 1 

Milletlerarası Özel Hukuk bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak. Uluslararası Yatırım 

Hukuku alanında çalışmaları olmak. 

İktisat Politikası (*) Doçent 1 

Mikro İktisat bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak. Teknoloji ve Yenilik İktisadi alanında 

çalışmaları olmak. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Bina Bilgisi Doçent 1 

Tasarım/Planlama/Proje/Uygulama bilim 

alanında Doçentliğini almış olmak. Mimari 

tasarım, çevre psikolojisi ve sürdürülebilir 

mimarlık konularında çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Yapı Malzemesi Profesör 1 

İnşaat Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini 

almış olmak, Yapı Malzemeleri konusunda 

uzman olup, puzolanik maddeler ve fosfojips 

konularında yayınları olmak. 

Geoteknik Profesör 1 

İnşaat Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini 

almış olmak, Kazık-Zemin etkileşimi deney 

çalışmaları ile sayısal görüntü işleme 

yöntemleri üzerine çalışmaları olmak. 
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BİRİM/ANABİLİM 

DALI UNVAN ADET NİTELİKLER 

Uygulamalı Jeoloji Profesör 1 

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak ve doğal yapıtaşları 

konusunda çalışmaları olmak. 

Enerji  Profesör 1 

Makine Mühendisliği bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak, kompozitler, 

parçacık görüntülemeli hız ölçüm tekniği 

konularında çalışmış olmak. 

Termodinamik  Profesör 1 

Makine Mühendisliği bilim alanında 

Doçentliğini almış olmak, soğutma çevrimleri 

konusunda çalışmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ    

Halk Sağlığı Profesör 1 

Halk Sağlığı (İş Sağlığı) anabilim dalında 

Doktora yapmış olmak. Halk Sağlığı bilim 

alanında Doçentliğini almış olmak. 

Nöroloji Profesör 1 
Klinik Nörofizyoloji yandal uzmanı olmak. 

Nöroloji bilim alanında Doçentliğini almış olmak. 

İç Hastalıkları Profesör 1 

Gastroenteroloji uzmanı olmak. Biliyer motilite 

ve Otonomik fonskiyonlar alanında çalışmaları 

olmak. 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Doçent 1 

Nöroşirurji bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak.Nörostereoloji sertifikası olmak. 

Nörostereolojik yayın yapmış olmak. 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YO. 

 Profesör 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim alanında 

doçentliğini almış olmak. Muskuloskeletal 

Fizyoterapi anabilim dalında deneyime sahip 

olmak 

DEVLET KONSERVATUVARI 

Üfleme ve Vurma 

Çalgılar 
Profesör 1 

Müzik bilim alanında Doçentliğini almış olmak. 

En az 10 yıl süre ile Konservatuvar Üflemeli ve 

Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı (Trombon 

Sanat Dalında) Öğretim Elemanı olarak 

çalışmış olmak. 

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ 

Deniz Bilimleri Doçent 1 

Su Ürünleri bilim alanında Doçentliğini almış 

olmak. Su ürünleri yetiştiriciliğinin çevreye 

etkileri ve kıyı yönetimi içinde değerlendirilmesi 

konularında çalışmaları olmak. 

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

Prevantif Onkoloji Profesör 1 

İç Hastalıkları uzmanı olup, Tıbbi Onkoloji 

yandal ihtisası yapmış olmak ve Enfeksiyon 

hastalıklarında deneyimli olmak. 

 1703/1-1 
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Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin Tıp Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 

25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Tıp Fakültesi başvurularında Üniversitemiz 

web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır. 

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 

Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 

katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 

15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 

tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 

ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, 

ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek 

bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış 

olmaları gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir.  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm/Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

İç Hastalıkları ABD 

Profesör 1 
- Tıbbi Onkoloji alanında uzmanlaşmış 

olmak, 

Doçent 1 

- Gastroenteroloji alanında uzmanlaşmış 

olmak ve en az 5 yıl bu alanda çalışmış 

olmak. 

  

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Bölüm/Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adet Aranan Şartlar 

Psikoloji Bölümü Doçent 1 
- Bilişsel-Deneysel ve Öğrenme Psikolojisi 

alanında tecrübeli olmak. 

 

BAŞVURU ADRESİ: 

REKTÖRLÜK 

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Divan Sokak No: 1 

34848 Maltepe-İSTANBUL 

Tel: 0216 458 08 08 1699/1-1 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına 

öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki 

genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. 

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim 

dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına 

aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus 

cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki 

dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir. 

2 - Yardımcı Doçent  kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve 

anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, 

lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, 

ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte 

dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. 

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu 

sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce 

daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan 

www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır. 

3 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili 

birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan 

müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gereklidir. 

Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler 

müracaat edemezler. 

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. 

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir. 

Duyurulur. 
 

Birimi Anabilim Dalı 

Profesör Doçent Yrd. Doç. 
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Der. Adet 
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İlgili alanda doktora 

yapmış olmak 

İktisat 
    

5 1 
İlgili alanda doktora 

yapmış olmak 

İktisat 
    

4 1 
İlgili alanda doktora 

yapmış olmak 

İşletme 
  

1 1 4 1 
İlgili alanda doktora 

yapmış olmak 

İşletme 
    

3 1 
İlgili alanda doktora 

yapmış olmak 

Maliye 
    

5 1 
İlgili alanda doktora 

yapmış olmak 

Maliye 
    

3 1 
İlgili alanda doktora 

yapmış olmak 

Uluslararası 

İlişkiler     
3 1 

İlgili alanda doktora 

yapmış olmak 

Uluslararası 

İlişkiler     
4 1 

İlgili alanda doktora 

yapmış olmak 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 

Karar No : 4279 Karar Tarihi : 20/02/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 

22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve 

Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Aksa Gemlik 

Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (GEMDAŞ) 2012-2016 yıllarını kapsayan tarife uygulama dönemi 

perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır: 

Madde 1 - GEMDAŞ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 

6.291.748 TL olarak belirlenmiştir. 

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları 

olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır. 

 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı (TL) 575.000 575.000 575.000 575.000 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların 

maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri 

dahil değildir. 

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, GEMDAŞ perakende satış 

tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır. 

b)Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu 

bazında 2013 yılı Mart ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.  

 
YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3) 

Kademe 1 0-10.000 Sm3 0,111793 

Kademe 2 10.001-1.000.000 Sm3 0,025864 

Kademe 3 1.000.001-100.000.000 Sm3 0,010827 

Kademe 4 100.000.000 Sm3 üzeri 0,002088 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mart ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her 

ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

 fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2)) 

Burada: 

i : Tarifenin uygulanacağı ayı, 

j : Her bir kademeyi, 

fSKBj (i) : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

fSKBj (i-1) : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay 

içinde açıklanan değişim oranını (%) 

gösterir. 

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili 

müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.  

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her 

ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli 

olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez. 

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere 

veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; 

ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olansistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili 

tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir. 

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal 

gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler 

tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.  

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal 

gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır. 

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. 

Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz. 



1 Mart 2013 – Sayı : 28574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri 
grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile 
bildirir.  

Madde 8 - Bu Karar 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 

Karar No : 4277  Karar Tarihi : 20/02/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 

22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve 

Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Aksa Bandırma 

Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (BADAŞ) 2012-2016 yıllarını kapsayan tarife uygulama dönemi 

perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır: 

Madde 1 - BADAŞ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 

8.076.625 TL olarak belirlenmiştir. 

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları 

olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır. 

 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı (TL) 750.000 750.000 750.000 750.000 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların 

maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri 

dahil değildir. 

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, BADAŞ perakende satış tarifelerine 

yönelik hesaplamalar yapılmıştır. 

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu 

bazında 2013 yılı Mart ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.  

 
YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3) 

Kademe 1 0-100.000 Sm3 0,079171 

Kademe 2 100.0000 Sm3 üzeri 0,034458 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mart ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her 

ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

 fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2)) 

Burada: 

i : Tarifenin uygulanacağı ayı, 

j : Her bir kademeyi, 

fSKBj (i) : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

fSKBj (i-1) : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay 

içinde açıklanan değişim oranını (%) 

gösterir. 

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili 

müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.  

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her 

ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli 

olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez. 

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere 

veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; 

ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili 

tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir. 

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal 

gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler 

tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.  

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal 

gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır. 

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. 

Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz. 
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Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri 
grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile 
bildirir. 

Madde 8 - Bu Karar 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 

Karar No : 4278 Karar Tarihi : 20/02/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 

22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve 

Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Aksa Balıkesir 

Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (BALGAZ) 2012-2016 yıllarını kapsayan tarife uygulama dönemi 

perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır: 

Madde 1 - BALGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 

14.628.154 TL olarak belirlenmiştir. 

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları 

olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır. 

 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı (TL) 1.206.352 1.206.352 1.206.352 1.206.352 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların 

maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri 

dahil değildir. 

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, BALGAZ perakende satış 

tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır. 

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu 

bazında 2013 yılı Mart ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.  

 
YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3) 

Kademe 1 0-100.000 Sm3 0,068081 

Kademe 2 100.001-1.000.000 Sm3 0,032919 

Kademe 3 1.000.000 Sm3 üzeri 0,021584 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mart ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her 

ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

 fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2)) 

Burada: 

i : Tarifenin uygulanacağı ayı, 

j : Her bir kademeyi, 

fSKBj (i) : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

fSKBj (i-1) : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay 

içinde açıklanan değişim oranını (%) 

gösterir. 

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili 

müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez. 

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her 

ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli 

olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez. 

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere 

veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; 

ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olansistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili 

tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir. 

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal 

gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler 

tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.  

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal 

gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır. 

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. 

Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz. 



1 Mart 2013 – Sayı : 28574 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri 
grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile 
bildirir.  

Madde 8 - Bu Karar 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 4281 Karar Tarihi : 20/02/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 

22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve 

Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Aksa Trakya 

Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (TRAKYADAŞ) 2012-2016 yıllarını kapsayan tarife uygulama 

dönemi perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır: 

Madde 1 - TRAKYADAŞ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 

8.521.683 TL olarak belirlenmiştir. 

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları 

olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır. 

 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı (TL) 426.084 426.084 426.084 426.084 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların 

maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri 

dahil değildir. 

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, TRAKYADAŞ perakende satış 

tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır. 

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu 

bazında 2013 yılı Mart ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez. 

 
YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3) 

Kademe 1 0-100.000 Sm3 0,115008 

Kademe 2 100.000 Sm3 üzeri 0,033715 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mart ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her 

ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

 fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2)) 

Burada: 

i : Tarifenin uygulanacağı ayı, 

j : Her bir kademeyi, 

fSKBj (i) : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

fSKBj (i-1) : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay 

içinde açıklanan değişim oranını (%) 

gösterir. 

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili 

müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez. 

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her 

ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli 

olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez. 

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere 

veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; 

ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olansistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili 

tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir. 

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal 

gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler 

tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir. 

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal 

gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır. 

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. 

Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz. 
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Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri 

grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile 

bildirir.  

 Madde 8 - Bu Karar 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

 
 1687/1-1 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 1 Mart 2013 – Sayı : 28574 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 
Karar No : 4280 Karar Tarihi : 20/02/2013 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 
22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve 
Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Aksa Sivas 
Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (SİDAŞ) 2012-2016 yıllarını kapsayan tarife uygulama dönemi 
perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır: 

Madde 1 - SİDAŞ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 
23.473.848 TL olarak belirlenmiştir. 

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları 
olarak 05/02/2013 tarihinde Kurumumuza sunulan 4109 sayılı şirket yazısındaki talep 
çerçevesinde aşağıdaki tutarlar dikkate alınır. 

 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı (TL) 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların 
maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri 

dahil değildir. 
Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, SİDAŞ perakende satış tarifelerine 

yönelik hesaplamalar yapılmıştır. 
b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu 

bazında 2013 yılı Mart ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez. 

 
YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3) 

Kademe 1 0-100.000 Sm3 0,072256 

Kademe 2 100.001-1.000.000 Sm3 0,052870 

Kademe 3 1.000.001-10.000.000 Sm3 0,032098 

Kademe 4 10.000.000 Sm3 üzeri 0,024933 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mart ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her 
ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

 fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2)) 
Burada: 
İ : Tarifenin uygulanacağı ayı, 
j : Her bir kademeyi, 
fSKBj (i) : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 
fSKBj (i-1) : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 
ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde 

açıklanan değişim oranını (%) 
gösterir. 
d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili 

müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.  
e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her 

ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli 
olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez. 

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere 
veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; 
ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olansistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili 
tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir. 

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal 

gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler 
tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.  

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal 
gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır. 

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. 
Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz. 
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Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri 
grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile 
bildirir.  

Madde 8 - Bu Karar 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 

Karar No : 4275/1-3 Karar Tarihi : 20/02/2013 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında; 

1. Tarifeler Dairesi Başkanlığının 11/02/2013 tarihli ve 5386 sayılı Başkanlık Makamına 

müzekkeresi çerçevesinde; Karapınar Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin; 

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 

ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki 

katılımcılarına 2013 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin  

 

TT 

(Kr/kWh) 

AG 

(Kr/kWh) 

OG 

(Kr/kWh) 

SH 

(Kr/kWh) 

ÇT 

(Kr/kWh) 

Güç Bedeli 

(Kr/kW/Ay) 

Güç Aşım 

Bedeli 

(Kr/kW/Ay) 

Üretim Tesisi 

Sistem 

Kullanım 

Bedeli 

(Kr/kW/Ay) 

2,000        

 

olarak onaylanmasına, 

2. Tarifeler Dairesi Başkanlığının 11/02/2013 tarihli ve 5386 sayılı Başkanlık Makamına 

müzekkeresi çerçevesinde; İstanbul Anadolu Yakası OSB Tüzel Kişiliğinin; 

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 

ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki 

katılımcılarına 2013 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin 

 

TT 

(Kr/kWh) 

AG 

(Kr/kWh) 

OG 

(Kr/kWh) 

SH 

(Kr/kWh) 

ÇT 

(Kr/kWh) 

Güç Bedeli 

(Kr/kW/Ay) 

Güç Aşım 

Bedeli 

(Kr/kW/Ay) 

Üretim Tesisi 

Sistem 

Kullanım 

Bedeli 

(Kr/kW/Ay) 

 0,817 0,494      

 

olarak onaylanmasına, 

3. Tarifeler Dairesi Başkanlığının 11/02/2013 tarihli ve 5386 sayılı Başkanlık Makamına 

müzekkeresi çerçevesinde; Mardin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Tüzel Kişiliğinin; 

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 

ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki 

katılımcılarına 2013 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin 

 

TT 

(Kr/kWh) 

AG 

(Kr/kWh) 

OG 

(Kr/kWh) 

SH 

(Kr/kWh) 

ÇT 

(Kr/kWh) 

Güç Bedeli 

(Kr/kW/Ay) 

Güç Aşım 

Bedeli 

(Kr/kW/Ay) 

Üretim Tesisi 

Sistem 

Kullanım 

Bedeli 

(Kr/kW/Ay) 

1,683       88,89 

 

olarak onaylanmasına 

karar verilmiştir. 1689/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 
Karar No : 4276  Karar Tarihi : 20/02/2013 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2013 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 
22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve 
Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Aksa Düzce Ereğli 
Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (DERGAZ) 2012-2016 yıllarını kapsayan tarife uygulama dönemi 
perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır: 

Madde 1 - DERGAZ’ın tarife hesaplamalarına esas 2013 yılı başı Baz Varlık Tabanı 
47.632.129 TL olarak belirlenmiştir. 

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları 
olarak 05/02/2013 tarihinde Kurumumuza sunulan 8009 sayılı şirket yazısındaki talep 
çerçevesinde aşağıdaki tutarlar dikkate alınır. 

 2013 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı (TL) 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların 
maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri 
dahil değildir. 

Madde 3 - a) Ekte yer alan parametreler kullanılarak, DERGAZ perakende satış 
tarifelerine yönelik hesaplamalar yapılmıştır. 

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu 
bazında 2013 yılı Mart ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.  

 
YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3) 

Kademe 1 0-100.000 Sm3 0,069831 

Kademe 2 100.001-1.000.000 Sm3 0,023212 

Kademe 3 1.000.000 Sm3 üzeri 0,016946 

c) (b) fıkrasında 2013 yılı Mart ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her 
ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

 fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2)) 
Burada: 
İ : Tarifenin uygulanacağı ayı, 
J : Her bir kademeyi, 
fSKBj (i) : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 
fSKBj (i-1) : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 
ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde 

açıklanan değişim oranını (%) 
gösterir. 
d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili 

müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.  
e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her 

ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli 
olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez. 

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere 

veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; 

ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili 

tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir. 

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal 

gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler 

tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.  

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal 

gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır. 

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. 

Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz. 
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Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri 

grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile 

bildirir.  

Madde 8 - Bu Karar 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/6568 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Hava Lojistik Komutanlığı İl/İlçe Etimesgut/Ankara 

Adresi 
Hv. Loj. K.lığı Kay. Yön. ve 

Kont. D. Bşk.lığı Etimesgut/Ankara 
Tel-Faks 312-2986786 – 2491062 

Posta Kodu 06790 E-Mail sidar.kaymaz@hvkk.tsk.tr 

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

Adı/Unvanı 

GEOSİS Makine Mühendislik İthalat 

İhracat Danışmanlık Ticaret Limited 

Şirketi 

 

Adresi 
Nasuh Akar Mah. Osmanlı Cad. 31/B 

Balgat/Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
BAŞKENT 3940447325  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
254174  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1744/1-1 
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Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı 

İl/İlçe Adıyaman/Merkez 

Adresi 
Altınşehir Mahallesi 3005 Sokak 

No: 13 
Tel-Faks 0 416 223 38 22 – 21 

Posta Kodu 02100 E-Mail sksdb@adiyaman.edu.tr 

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

Adı/Unvanı Mesut Afşin  

Adresi 
Alitaş Mah. 1252 Sk. Aykent B – Blok 

1/1 Adıyaman 
 

T.C. Kimlik No. 19603165764  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kayıtlı değildir.  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Konya Defterdarlığı İl/İlçe Konya/Kadınhanı 

Adresi 
İstiklal Mah. İstanbul Cad. Hükümet 

Konağı Kadınhanı/Konya 
Tel-Faks 0 332 834 02 80 – 834 03 70 

Posta Kodu 42800 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Muhammet Dinçer  

Adresi 

Akşemsettin Mah. Faik Özköksal Sk. 

Çetinkaya Sit. No: 2/8 

Selçuklu/Konya 

 

T.C. Kimlik No. 41125708402  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2990037913  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İzmir Defterdarlığı (Karşıyaka 

Emlak Müdürlüğü) 
İl/İlçe İzmir/Konak 

Adresi 

Karşıyaka Emlak Müdürlüğü 

Hükümet Konağı C Blok Kat: 3 

Konak/İzmir 

Tel-Faks 0 232 489 41 40 – 483 94 61 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Yamanlar Köy Tüzel Kişiliği  

Adresi Yamanlar Köyü Karşıyaka/İzmir  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9360636046  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (3) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1739/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Antalya Defterdarlığı (Batı Antalya 

Emlak Müdürlüğü 
İl/İlçe Antalya/Muratpaşa 

Adresi 
Soğuksu Mah. Kazım Karabekir 

Cad. 
Tel-Faks 0242 237 85 38-237 85 13 

Posta Kodu 7030 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Kenan Pala  

Adresi 
Molla Yusuf Mah. Hürriyet Cad. No: 

565 Antalya 
 

T.C. Kimlik No. 20932348292  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1739/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Çan Malmüdürlüğü İl/İlçe Çanakkale/Çan 

Adresi 
Atatürk Mah. Çanakkale Cad. No: 3 

Kat: 2 
Tel-Faks 0 286 412 10 93 – 412 45 52 

Posta Kodu 17400 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Hakan Ercan  

Adresi 
Atatürk Mah. Şehit Engin Eker Cad. 

No: 18 Kat: 2 Çan/Çanakkale 
 

T.C. Kimlik No. 25229634470  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1739/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Aksaray Defterdarlığı İl/İlçe Aksaray/Merkez 

Adresi 
Sanayi Mah. E-901 Bulvarı No: 5 

Aksaray 
Tel-Faks 0 382 215 88 00 – 215 88 15 

Posta Kodu 68100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Gökhan Güngör  

Adresi 
Küçük Bölcek Mah. 2602 Sok.     

No: 1/3 Aksaray 
 

T.C. Kimlik No. 56248383290  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Denizli Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Denizli/Merkez 

Adresi 
Sırakapılar Mah. 1583. Sok. No: 7 

Denizli 
Tel-Faks 0 (258) 261 45 48 

Posta Kodu 20010 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Mustafa İşim  

Adresi 
Karaağaç Mah. 5. Sok. No: 48 

Güney/Denizli 
 

T.C. Kimlik No. 39511120440  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1738/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Kars Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Kars/Merkez 

Adresi 
Ortakapı Mahallesi Ordu Caddesi 

No: 91 Kars 
Tel-Faks 0 (474) 223 17 85 – 212 69 36 

Posta Kodu 36100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Murat Yazar  

Adresi 
Şehitler Mah. İnönü Cad. No: 65 

Merkez/Kars 
 

T.C. Kimlik No. 31660909396  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası 

Milli Emlak Dairesi Başk. Çatalca 

Emlak Müdürlüğü 

İl/İlçe İstabul/Çatalca 

Adresi 
Ankara Caddesi Çatalca Emlak 

Müdürlüğü 
Tel-Faks 0 (212) 402 42 05-514 20 95(Faks) 

Posta Kodu 34416 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Tevfik Fikret Bozbeyoğlu  

Adresi 

İstanbul Yolu Şaşmaz Girişi 

Yeşilçam San. Sit. E Blok No: 107 

Ergazi/Ankara 

 

T.C. Kimlik No. 10498172080  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Erzurum/Merkez 

Adresi 
Atalar Mahallesi Yönetim Caddesi 

Hükümet Konağı Zemin Kat 
Tel-Faks 0 (442) 233 68 46- 234 58 65 

Posta Kodu 25100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı Hatice Teymur  

Adresi 

Kazım Yurdalan Mah. Hark Cad. 

No: 6 İçkapı No: 2 

Palandöken/Erzurum 

 

T.C. Kimlik No. 12895519864  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 1738/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak 

Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi Çam Sokak No: 6 Ulus/Ankara Tel-Faks 0 (312) 311 25 47 

Posta Kodu  E-Mail  

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

Adı/Unvanı Dilek Gıda İnş. Oto San. Tic. Ltd.Şti  

Adresi 

Kavacık Subayevleri Mah. Fahrettin 

Altay Cad. No: 18/A 

Keçiören/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6310037994  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı-III Bölge Müdürlüğü Balıkesir 

Şube Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı III 

Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Balıkesir/Merkez 

Adresi 

Bigadiç Karayolu 8 Km. Orman 

Fidanlık Tesisleri-

Merkez/Balıkesir 

Tel-Faks 0 266 261 62 83-84-0 266 261 60 30 

Posta Kodu 10100 E-Mail balıkesir@ormansu gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

YAŞAD Yaşam Alanlarını 

Koruma ve Yaşatma Derneği 

İktisadi İşletmesi 

 

Adresi 
Akıncılar Mah. Cumalı Sok. 

No:17-Merkez/Balıkesir 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9390796279-KurumlarVergisi  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Balıkesir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15285-Merkez  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 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. 

 1734/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6417 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında

İkili İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6418 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi

Anlaşması ve Anlaşmanın Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6419 9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapur’da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına
Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6420 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında
Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6421 Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6422 Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının, Personelinin ve Üyelerin
Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun

6423 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6424 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6425 Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında
Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6426 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6427 Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/4308 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2013/4346 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliği
— Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından

Yürütülecek Programlara İlişkin Yönetmelik
— Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
— Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti

Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-12 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-13 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-14 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-15 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-16 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-17 Sayılı Kararı
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-18 Sayılı Kararı

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
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