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           Karar Sayısı : 2013/4329
           Ekli “Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Yardımı ve Kurumsal Yapılanma
Bileşeni 2007 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa
Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 2” ile Ek No 2’ye ilişkin
beyanları içeren ilişik Notaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/1/2013 tarihli ve
HUM/4804997 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.
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  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı
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                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
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           Karar Sayısı : 2013/4377

           26 Ekim 2009 tarihinde Belgrad’da imzalanan ve 2/1/2013 tarihli ve 6367 sayılı Ka-

nunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasın-

da Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 7/2/2013 tarihli ve

3966443 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           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
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           Karar Sayısı : 2013/4383

           1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 10/1/2013 tarihli ve 6390 sayılı Kanunla

onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest

Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/2/2013

tarihli ve 5068021 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü mad-

desine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

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

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

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

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

                     F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                           A. DAVUTOĞLU                          M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         S. KILIÇ                                      M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                  M. GÜLER                                   C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              20 Mart 2013

       69471265-305-2750

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Mart 2013 tarihinde Romanya’ya gidecek olan

Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret

Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                               Beşir ATALAY

                                                                                                                 Başbakan V.

                                        —————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   20 Mart 2013

      68244839-140.03-83-227

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 20/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2750 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Mart 2013 tarihinde Romanya’ya gidecek olan

Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret

Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                              20 Mart 2013

       69471265-305-2751

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

           Andorra-Türkiye A Milli Futbol Maçını izlemek üzere; 21 Mart 2013 tarihinden itibaren

İspanya ve Andorra’ya gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın dönüşüne kadar

Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet

etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                               Beşir ATALAY

                                                                                                                 Başbakan V.

                                        —————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   20 Mart 2013

      68244839-140.03-84-228

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 20/3/2013 tarihli ve 69471265-305-2751 sayılı yazınız.

           Andorra-Türkiye A Milli Futbol Maçını izlemek üzere, 21 Mart 2013 tarihinden itibaren

İspanya ve Andorra’ya gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın dönüşüne kadar

Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın vekâlet

etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

           Cumhurbaşkanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/9

           Prof. Dr. Sait BİLGİÇ’in görev süresinin sona ermesi nedeniyle boşalan Yükseköğretim

Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK’in Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimi,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylanmıştır.

                                                                  20/3/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’den:
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. MAL VE

HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(g) bendi doğrultusunda Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış, Boru Hatları ile Petrol
Taşıma A.Ş.’nin ana faaliyetlerine ilişkin istisna kapsamında kabul edilen mal ve hizmet alım-
larında uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin, 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi doğrultusunda Kamu
İhale Kurumu tarafından onaylanmış, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin ana faaliyetlerine
ilişkin istisna kapsamında kabul edilen mal ve hizmet alımlarını kapsar.

(2) Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve
finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal ve hizmet
alımları; öncelikle finansman antlaşmasında belirtilen farklı ihale usul ve esasları ile dış fi-
nansman antlaşmasına göre düzenlenen ihale dokümanları kullanılmak sureti ile ihale edilir.
Dış finansman antlaşmasında hüküm bulunmayan hallerde ise, bu Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (g) bendi ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve 17/4/1995 tarihli ve 22261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boru
Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) 3 (g) istisna kapsamı: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin 4/1/2002 tarihli ve

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi doğrultu-
sunda Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin ana
faaliyetlerine ilişkin istisna kapsamında kabul edilen mal ve hizmet alımlarında uygulanacak
esas ve usulleri,

b) BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’yi,
c) Birim: BOTAŞ Genel Müdürlük merkezindeki daire başkanlıklarını, görev ve yetki

bakımından bu başkanlıklara denk olan kurul, müşavirlik ile benzerlerini ve bunlara bağlı mü-
dürlükleri, bölge müdürlüklerini, işletme müdürlüklerini ve bunlara bağlı müdürlük ve şube
müdürlüklerini,

ç) Çerçeve anlaşma: İdare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman
aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen mik-
tarların tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,

d) Finansman ve Muhasebe Daire Başkanlığı: BOTAŞ Genel Müdürlüğü merkez teş-
kilatında yer alan Finansman ve Muhasebe Daire Başkanlığını,

e) Fiyat dışı unsurlar: Fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, ve-
rimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurları,
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f) Genel Müdür: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ğ) Hizmet: Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış, BOTAŞ’ın ana faaliyetlerine

ilişkin 3 (g) istisna kapsamında kabul edilen hizmet alımlarını,
h) İdare: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’yi,
ı) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alımının istekliler ara-

sından seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip
varsa sözleşmesinin imzalanması ile tamamlanan mal ve hizmet alımı işlemlerini,

i) İhale dokümanı: Alıma konu mal ve hizmetlerin genel, özel, teknik, idari esas ve
usullerini gösteren idari ve teknik şartname, sözleşme tasarısı ve diğer tüm belgeleri,

j) İhale komisyonu: Satın almayla ilgili ihale işlemlerini yürütmek, karara bağlamak
üzere yetki limitlerine göre oluşturulan komisyonu,

k) İhale konusu işin uzmanı: Alınacak mal ve hizmetin teknik nitelikli olması halinde
gerekli teknik bilgi ve donanıma sahip olan personeli, idari nitelikli olması halinde ise işin yü-
rütümünü gerçekleştiren personeli,

l) İhale onay belgesi: İhale işlemlerine başlanılması için ihale yetkilisince onaylanan
belgeyi,

m) İhale süreci: Lüzum fişinin düzenlenmesi ile başlayıp mal veya hizmetin sipariş ya-
zısının tebliğ edilmesine ve/veya gerekmesi halinde sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen
aşamaları,

n) İhale yetkilisi: İhale usulünü ve ihale komisyonunu tespit eden, İhale ve harcama
yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ve kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri ya-
pılmış görevlileri,

o) İkmal Daire Başkanlığı: BOTAŞ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında yer alan sa-
tınalma ve ihale organını,

ö) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunu-
cusunu,

p) Lüzum fişi: Talep sahibi birim tarafından hazırlanan ve talep edilen mal veya hizmet
alımının niteliklerini, niceliklerini, Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış, BOTAŞ’ın ana
faaliyetlerine ilişkin 3 (g) istisna kapsamında kabul edilen mal veya hizmet alımlarının ana
faaliyet kalemlerinden hangisine ait olduğunu, mal ve hizmet alımının aciliyet arz etmesi ha-
linde ise gerekçeleri ile birlikte aciliyetini gösteren raporu içeren belgeyi,

r) Mal: Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış, BOTAŞ’ın ana faaliyetlerine ilişkin
3 (g) istisna kapsamında kabul edilen mal alımlarını,

s) Piyasa fiyat araştırma tutanağı: Yapılan piyasa araştırmasının şekli ve araştırma so-
nucunda elde edilen tekliflerin yazıldığı tutanağı,

ş) Satın alma ve ihale organı: Satın alma ve ihale işlemlerinin yapılması, takibi ve so-
nuçlandırılması için görevlendirilmiş birimi,

t) Sipariş teyidi: Sözleşme yapılmayan hallerde, ihalenin kesinleşmesini takiben, yük-
leniciye İdare tarafından gönderilen ve İdarenin talep ettiği mal veya hizmete ilişkin bilgiler
ile alıma ilişkin şartları içeren ve yüklenici tarafından imzalanarak İdareye geri gönderilen ya-
zıyı,

u) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında mal ve hizmet alımı ihalesi sonrasında yapılan
yazılı anlaşmayı,

ü) Sözleşmeyi yürütmekle görevli birim: Sözleşmede veya sözleşmeyi imzalamaya yet-
kili Makamın sözleşmenin yürütülmesi için yazılı olarak görevlendirilen birimi,

v) Talep sahibi birim: Mal ve hizmet alımı için talepte bulunan birimi,
y) Tek kaynaktan talep formu: İhtiyaçların tek kaynaktan temin edilmesinin zorunlu ol-

ması durumunda lüzum fişi ekine konulacak formu,
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z) Yaklaşık maliyet: Alım konusu mal ve hizmetin bedeline ilişkin teklif alınmasından
önce, 21 inci madde kapsamında belirlenen tahmini bedeli,

aa) Yetki limitleri: Yetki limitleri, İkmal Daire Başkanlığınca Genel Müdürlükten alı-
nacak Olur’la güncellenen parasal yetkileri,

bb) Yönetim Kurulu: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulunu,
cc) Yüklenici: İhale üzerinde bırakılan ve İdare ile sözleşme imzalayan istekli veya

bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler, Satın Alma ve İhale Organları ile Görev ve Yetkileri

İlkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde uyulacak temel ilkeler aşa-

ğıda belirtilmiştir:
a) İhtiyaçların belirlenen usullerde zamanında, uygun şartlarda temin edilmesi, ihalede

açıklığın, rekabetin, şeffaflığın, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin
ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esastır.

b) Aralarında doğal ve kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alım
işleri bir arada ihale edilemez.

c) Ödeneği bulunmayan hiçbir mal ve hizmet alımı için ihaleye çıkılamaz.
ç) Yetki limitlerinin altında kalmak amacı ile mal veya hizmet alımları kısımlara bölü-

nemez.
d) Bütünlük arz eden mal ve hizmet alımları kısımlara bölünemez.
e) Satın alma, kârlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satın alma işleminde kârlılık;

sadece fiyatta en ucuzun değil, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti ile sağlanır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen en düşük fiyat olabileceği gibi, işletme, bakım
maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki diğer unsurların oransal olarak
dikkate alınması ile de belirlenebilir.

f) İhale dokümanlarını oluşturan teknik, idari, özel şartnameler ile sözleşme yapılmasını
gerektiren hallerde sözleşme tasarısı ve gerekli bilgi ve belgeler hazırlanmadan, satın alma ve
ihale organlarınca ihale işlemleri başlatılamaz.

g) İhtiyaçların, mümkün olduğunca, ilk kaynağından temin edilmesi esastır.
ğ) Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel bütçeli kamu kuru-

luşlarında üretilen veya satılan mal ve hizmetler teklif alma yoluna başvurulmaksızın kalite ve
uygunluğu dikkate alınarak doğrudan bu kuruluşlardan temin edilebilir.

h) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya herhangi bir aşamasında iptal etmekte ser-
besttir.

Satın alma ve ihale organları
MADDE 6 – (1) Satın alma ve ihale organları aşağıda belirtilmiştir:
a) İkmal Daire Başkanlığı,
b) Bölge müdürlükleri, işletme müdürlükleri ve şube müdürlüklerinde satın alma ve

ihale yetkisi verilmiş müdürlükler veya birimler.
Yetki limitlerinin tespiti, limitlerin aşılması ve yetki devri
MADDE 7 – (1) Genel Müdürün ihale yetki limiti Yönetim Kurulunca belirlenir. Genel

Müdür kendi yetki sınırlarını aşmamak üzere bu yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilir.
(2) Yetki limitleri aşılamaz. Ancak gerekli hallerde yetki limitlerini aşan satın alma ve

ihaleler için talep sahibi birimce Genel Müdürden veya Yönetim Kurulundan yetki limitleri
çerçevesinde onay alınır. Yaklaşık maliyet bedeli, talebin yapıldığı tarih itibariyle 4734 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi için öngörülen güncel tutarı aşan iha-
leler, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılamaz.
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(3) Mal ve hizmet alımı ihale yetki limitleri ile bu limitlere kadar olan ihtiyaç taleple-
rinin onaylama yetkisi, İkmal Daire Başkanlığınca güncellenen yetki limitleri tablosunda dü-
zenlenir ve bu limitler tüm teşkilata duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Komisyonlarının Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Esasları

İhale komisyonlarının kurulması
MADDE 8 – (1) İhale komisyonu, bir başkan, ihaleyi gerçekleştirecek birim yetkilisi,

talep sahibi birim yetkilisi, biri veya ikisi ihale konusu işin uzmanı, muhasebe veya malî işler
biriminden sorumlu bir personelin katılımıyla, en az beş kişiden ve tek sayıda, asıl ve yedek
üyelerin isimleri yazılarak, ihale yetkilisinin onayı ile İdare personelinden oluşturulur.

(2) Şube müdürlüklerinde, yeterli sayıda ilgili personel bulunmaması durumunda ihale
komisyonları üç kişiden az olmamak üzere tek sayıda oluşturulabilir.

(3) Yönetim Kurulunun ihale yetkilisi olması halinde Yönetim Kurulu üyeleri ihale ko-
misyonlarında görev alamazlar. İhale yetkilisi bu durumu dikkate alarak ihale komisyon baş-
kanını seçer.

(4) İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, baş-
ka idarelerden komisyona üye alınabilir.

(5) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer ör-
neği, ihale komisyonu üyelerine elektronik ortamda veya yazılı olarak gönderilir.

(6) İhale yetkilisi komisyon üyesi olamaz.
İhale komisyonunun görev, sorumluluk ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Gelen teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandırır ve gerekçeli ka-

rarı ihale yetkilisinin onayına sunar.
(2) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve ihale komisyonu kararları oy çokluğu

ile alınır. İhale komisyonu üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Farklı fikirde olan ihale komis-
yon üyeleri gerekçelerini komisyon kararlarına yazmak ve imzalamak zorundadırlar. İhale ko-
misyon başkanı ve üyeleri kararlarından sorumludurlar. İhale komisyonunca alınan kararlar ve
düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve komisyon toplantılarına katılan üyelerin isim so-
yadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(3) İhale komisyonu, tekliflerin açılması, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en
avantajlı teklifin seçimi ile görevlidir.

(4) İhale komisyonu, başkan ve üyeleri kararlarında bağımsız olup görevlerine müda-
hale edilemez ve herhangi bir telkinde bulunulamaz.

(5) İhale komisyonunun asıl üyeler ile toplanması esastır. İzin, rapor veya görevlendir-
me gibi sebepler ile asıl üye, ihale komisyonundaki görevinden mazeretli sayılır. Bu durumda
mazeretine esas belgesini ihale yetkilisine sunmak zorundadır. Asıl üyenin mazeretinin geçerli
sayılması durumunda komisyon toplantılarına yedek üye ile devam edilir. Asıl üyenin yerine
geçen yedek üyenin ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliği devam eder.

(6) İhale komisyonu gerek gördüğü takdirde, vereceği kararlar için ilgili birimden, özel
kuruluşlar ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarından, istişari mahiyette görüş alabilir. İhale ko-
misyonu bu görüşlere katılıp katılmamakta serbest olup alınan görüşler ihale komisyonunun
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(7) İhale komisyonu yaklaşık maliyetin doğru hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder,
yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi du-
rumunda ise değişikliğin gerekçeleri belirtilerek güncellenen yaklaşık maliyeti dikkate alır.
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İhale komisyonu kararlarında bulunması gereken hususlar
MADDE 10 – (1) İhale yetkilisinin onayına sunulacak ihalenin hangi istekli üzerinde

bırakıldığına ilişkin ihale kararında aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Karar tarihi, numarası, dosya işareti.
b) Talepte bulunan birimin adı.
c) Sipariş konusu mal ve hizmetin cinsi, miktarı.
ç) Teklif veren isteklilerin adları ve verdikleri fiyatlar.
d) Ödeme koşulları.
e) Seçilen istekli adı ve istekliye ihalenin verilme gerekçeleri.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Alım Şekilleri ile Nakliye ve Gümrükleme İşlemleri

İhale usulleri ve alım şekilleri
MADDE 11 – (1) İdarece bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal veya hizmet alım-

larında aşağıda belirtilen ihale usulleri ve alım şekillerinden birisi uygulanır:
a) Açık ihale usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.
c) Pazarlık usulü.
ç) Doğrudan temin alım şekli.
Açık ihale usulü
MADDE 12 – (1) Bütün İsteklilerinin teklif verebileceği usuldür. Açık ihale usulünde,

ihale duyurusu ilan yoluyla 25, 26 ve 27 nci maddelere göre yapılır.
(2) İstekliler, şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlayıp kapalı

zarf içinde, son teklif verme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşacak şekilde posta ile
gönderirler veya elden teslim ederler. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir. Son
teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez ve açılmayarak ilgili firma
veya firmalara iade edilir.

(3) Açık ihale usulü ile çıkılan ihalenin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi
veya ihale sürecinin neticelendirilememesi durumunda, yeniden çıkılacak ihalenin sonuçlan-
dırılmasına kadar geçecek sürede doğacak acil ihtiyaçların temininde, diğer ihale usullerinden
biri veya doğrudan temin alım şekli uygulanır.

Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 13 – (1) Mal ve hizmet alımlarında, işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri

teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihaleleri bu usule
göre yapılabilir.

(2) Daha önceden teknik liyakat ve yeterlilikleri İdare tarafından kabul edilmiş istekliler
ile, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonrasında yeterli bulunan isteklilere davet mektubu
gönderilerek teklif vermeleri sağlanır.

(3) Alıma konu mal ve hizmet temininde, daha önceden İdare tarafından teknik liyakat
ve yeterlilikleri tespit edilmiş firmaların bulunmaması durumunda veya İdarece uygun görül-
mesi halinde, ön yeterlilik ilanı verilerek de firma tespiti yapılabilir. İlan edilerek ön yeterlilik
değerlendirmesi yapılması halinde; ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen de-
ğerlendirme kriterlerine göre isteklilerin yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari ye-
terlik koşullarını sağlayamayanların yeterliği kabul edilmez. Ön yeterlik değerlendirmesi so-
nucunda yeterli bulunmayan isteklilere, yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.

(4) Ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilere ihaleye teklif
vermeleri için davet mektubu ve ihale dokümanları gönderilir. Yurt içi alımlarda teklifler kapalı
olarak istenir. Ancak yurt dışı alımlarda faks ve elektronik posta ile teklif alınabilir. Gelen tek-
lifler değerlendirilir, idari şartnamede belirtilmişse fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak eko-
nomik açıdan en uygun teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.
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(5) Belli istekliler arasında yapılacak ihaleye, üçten az olmamak kaydıyla yeterlilik al-
mış tüm firmalar davet edilir.

(6) Firmalara davet mektubu gönderildikten sonra, yeterlilik almamış firmaların vere-
cekleri teklif mektupları kabul edilmez.

(7) Üçten az olmamak kaydıyla yeterlilik almış tüm firmalar davet edilmesine rağmen
teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda, ihale komisyonu, firma veya firma-
lardan ilk teklif fiyatlarından indirim yapmasını isteyebilir ve buna göre ihale sonuçlandırılır.

(8) Yurt dışı alımlarda uygulanacak belli istekliler arasında ihale usulünde, ihale konusu
hizmet ve mal alımında davet edilebilecek üç firma bulunamaması halinde, ihale yetkilisinin
onayı ile tespit edilebilen firmalara davet gönderilip, gelen teklif sayısına bakılmaksızın ihale
süreci tamamlanabilir.

(9) Yurt dışı alımlarda uygulanacak belli istekliler arasında ihale yönteminde, davet edi-
len firmalardan teklif verme süresi içerisinde hiç teklif gelmemesi durumunda, ihale yetkilisinin
onayı ile teklif verme süresi uzatılabilir.

Pazarlık usulü
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların veya BOTAŞ’ın ana faaliyetleri-

nin yürütümünü engelleyici hallerin ortaya çıkması.
c) Ana faaliyetlerin yürütülmesi esnasında oluşan ya da oluşması muhtemel ihtiyaçların

diğer ihale usulleri ile temininde zaman kaybı, maddi kayıp veya çevreye büyük zararlar vere-
cek olayların meydana gelmesi, boru hatlarında doğabilecek hasar, boru patlağı, yarılma, yır-
tılma, deniz araçlarında olabilecek arızalar, kompresörlerde oluşacak arızalar, istasyon arızaları,
için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet ile bakım onarım hizmeti alımlarının ortaya çıkması.

ç) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen
durumların ortaya çıkması ve bu duruma acil müdahale için ihtiyaç duyulacak mal ve hizmet
alımları.

d) İdarenin taraf olduğu mevcut bir sözleşmenin ortadan kalkması sebebi ile yeni bir
ihalenin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların temin edilecek olması.

e) Her yıl Kamu İhale Kurumunca duyurulan, parasal limitleri tablosunda, parasal be-
deli, Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki pazarlık usulü
alım limitini geçmeyen mal ve hizmet alımları.

(2) Bu ihale usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlana çıkılmasının uygun bulun-
duğu hallerde, 25, 26 ve 27 nci maddelerde yer alan kriterler uygulanır.

(3) Bu usul ile yapılacak ihalelere, en az üç istekli davet edilir. Yapılacak ihale konusu
mal ve hizmet alımında davet edilebilecek üç firmanın bulunamaması halinde, ihale yetkilisinin
onayı ile tespit edilebilen sayıda firmaya davet mektubu gönderilebilir. Gelen teklif sayısına
bakılmaksızın ihale süreci tamamlanır.

(4) İsteklilerden, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre ilk tek-
liflerini kapalı zarf içerisinde vermeleri istenir. İhale gün ve saatinde alınan teklifler, varsa ka-
tılımcılar huzurunda açılır ve aynı gün komisyon huzurunda firmalardan ilk fiyat tekliflerini
aşmamak üzere, ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini yazılı olarak vermeleri istenir.
Bu durumda, ihale günü hazır bulunmayan isteklilerin verdiği ilk teklifler son teklifleri sayı-
larak ihale süreci tamamlanabileceği gibi teknik veya idari yönden ayrıca inceleme gerektiren
hallerde ise ikinci ve son tekliflerin alınması daha sonra İdarenin belirleyeceği gün ve saatte
de yapılabilir. Bu durumda, ihaleye teklif veren bütün firmalara bildirimde bulunulur ve istek-
lilerden son tekliflerini belirtilen gün ve saate kadar kapalı zarf içerisinde sunmaları istenir.
Ekonomik açıdan en uygun teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

Sayfa : 244                             RESMÎ GAZETE                                  21 Mart 2013 – Sayı : 28594

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 244



(5) Bu usulde, geçici ve kesin teminat alınıp alınmaması, sözleşme yapılıp yapılmaması,
ihale yetkilisinin onayına bağlıdır. İsteklilere gönderilecek ihaleye davet yazısı ile ihale sonuç
bildirimleri posta ile veya faks ve elektronik posta ile de yapılabilir.

Doğrudan temin alım şekli
MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar ilan yapılmaksızın doğrudan

temin alım şekli ile temin edilebilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaçla ilgili özel bir hakka sahip olması.
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için; ihtiyaç duyulan yedek parça, ek malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında
başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi.

ç) Her yıl Kamu İhale Kurumunca duyurulan, parasal limitleri tablosunda, parasal be-
deli, Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki doğrudan
temin alım limitini geçmeyen mal ve hizmet alımları.

(2) İhtiyaçların tek kaynaktan, birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine göre, temin edil-
mesinin zorunlu olması durumunda; talep sahibi birimin, talebini lüzum fişi ekinde tek kay-
naktan talep formu ile birlikte satın alma ve ihale organlarına göndermesi zorunludur.

(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılan alımlarda ihale komisyonu
kurulması, karar alınması, teminat alınması, sözleşme yapılması veya kendi koşulları dışında
satış yapmayacağını beyan eden firmalardan, alım yapılıp yapılmaması ihale yetkilisinin ona-
yına bağlıdır. Bu bentlere göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında, firmalara, İdarenin ihti-
yaçlarını en uygun şekilde karşılamak üzere teklifini hazırlaması için yeterli süre tanınarak,
teklif istenir, teknik şartlar ve fiyat üzerinde de görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.
Teklif isteme dahil olmak üzere firmalarla yapılacak her türlü yazışmalar, posta ile yapılabile-
ceği gibi faks veya elektronik posta ile de yapılabilir.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirlenen kapsamda yapılacak mal ve hizmet alımla-
rında, ihale komisyonu kurulması, karar alınması, teminat alınması, sözleşme yapılma zorun-
luluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada
fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Yapılan piyasa araştırmasının şekli ve araş-
tırma sonucunda elde edilen teklifler piyasa fiyat araştırma tutanağına yazılır ve tutanak alımı
araştırmayı yapmaya yetkilendirilenler tarafından imzalanarak dosyasına konur.

Çerçeve anlaşmalar
MADDE 16 – (1) İdare, görev ve sorumluluklarını ifa edebilmesi için, süreklilik arz

eden, kompresör istasyonları ile vana istasyonlarında, sürekli tüketilen malzemeler ile bakım
ve onarım esnasında ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları, kalibrasyon hizmetleri, sürekli
olarak yapılan doğalgaz ve petrol boru hatları bakım ve onarım hizmetleri ile münferit olarak
ortaya çıkan, acil durum operasyonları gibi, zamanı, yeri ve yapılacak işin miktarının baştan
belli olmadığı, zaman içerisinde gerek görüldüğünde alım yapılmak üzere, bedelinin işin ta-
mamlanmasıyla ödeneceği durumlarda, ihtiyaç duyulacak malzeme, hizmet, iş makinesi ve
operatör temini veya benzeri mal ve hizmet alımı temini gayesi ile firmalar ile oniki ay süreli
çerçeve anlaşmalar yapabilir. Daha uygun koşullarda alım yapılacağının belirlenmesi duru-
munda ise bu süre otuzaltı aya kadar çıkarılabilir. Bu durumda firmalar alım konusu işte yeter-
liklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Belgelendirmenin yapılması gereken ta-
rihler ay ve yıl olarak anlaşmalarda belirtilir. Çerçeve anlaşması ile ilgili esaslar aşağıda belir-
tilmiştir:

a) Çerçeve anlaşma ile temin edilecek mal ve hizmet alımları birim fiyat üzerinden açık
ihale usulü ile yapılır.
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b) Çerçeve anlaşmalar birden fazla firma ile de yapılabilir. Bu tür alımlar için ihtiyacın
teknik ayrıntıları ve şartlarını gösteren teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil
edilir. Birim fiyatlar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen
isteklilerden en avantajlı birinci teklif sahibi ile en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahipleri
ile anlaşma yapılabilir. İşin durumuna göre daha fazla firma ile de anlaşma yapılabilir. Kaç fir-
ma ile çerçeve anlaşma yapılacağı idari şartnamede belirtilir. Çerçeve anlaşmaları yapıldıktan
sonra, ihtiyacın ortaya çıkması durumunda, en avantajlı birinci teklif sahibi firmaya bildirimde
bulunulur. Bildirimler anlaşmada belirtilen süreler içinde posta, faks veya elektronik posta ile
yapılır. Bildirim yapıldığı halde, mal ve hizmeti temin edemeyeceğini beyan eden firmadan,
gerekçesi yazılı olarak alınır. Mücbir sebep halleri hariç mal ve hizmet alımını yerine getirme-
yen firma hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. İkinci en avantajlı firmanın mal ve
hizmeti sağlayamaması durumunda önce ikinci en avantajlı firmaya dönülür, bu firmanın da
mücbir sebep halleri hariç mal ve hizmet alımını yerine getirmemesi durumunda firma hakkında
4734 ve 4735 sayılı kanunların ilgili hükümleri uygulanarak üçüncü en avantajlı firmadan alım
yapılabilir.

c) Bu tür anlaşmalarda teminat alınması mal ve hizmet alımının niteliğine göre İdarenin
yetkisindedir.

ç) Anlaşmalar Türk Lirası veya döviz cinsi üzerinden yapılabilir.
Yurt dışı alım ve gümrükleme işlemleri
MADDE 17 – (1) Tüm ithalat ve ihracat işlemleri Genel Müdürlük veya Genel Mü-

dürlükçe yetki verilmiş birimler tarafından yapılır. Gümrükleme işlemleri, gümrük müşavirliği
hizmeti veren firmalara da yaptırılabilir.

(2) Gümrük işlemlerinin yürütülmesi İkmal Daire Başkanlığının veya Genel Müdür-
lükçe yetki verilmiş birimlerin sorumluluğundadır.

(3) Gümrük işlemlerinin yürütülmesi ile görevlendirilen birimler aşağıdaki gümrük iş-
lemlerini takip eder:

a) Sipariş edilen mal ve hizmetin belirtilen sevk süresi içinde sevk edilmesi dış satınal-
ma ile koordineli olarak sağlanır.

b) Banka vesaiki Finansman ve Muhasebe Daire Başkanlığınca temin edilerek gümrük
işlemlerini yürütmekle görevli birime teslim edilir.

c) Gümrük işlemlerini yürütmekle görevli birim gümrük giriş beyannamesini düzenle-
yerek, bu beyanname ile birlikte ithal vesaiki, fatura ve muafiyet evrakını tescil için ithali ya-
pacak gümrük idaresine verir, tescili yapılan beyannameye ait malzemeyi gümrükten çeker.

ç) Gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra açılan akreditifin kapatılması için il-
gili evraklar Finansman ve Muhasebe Daire Başkanlığına veya akreditifi açan birime gönde-
rilir.

d) Gelen malzemelerin gümrük giriş işlemleri geldiği gümrükte tamamlanarak, malze-
meler talep sahibi birime gönderilir. Ancak, yurt dışından gelen mal ve hizmetlerin ithalatın
yapılamayacağı gümrüklere gelmesi halinde, bu tür mal ve hizmetlerin gümrükleme işlemleri
ithalatın yapılabileceği gümrüklere aktarılarak yapılır.

e) Tamir amacı ile yurt dışına gönderilecek malzemeye ait proforma fatura, hazırlanan
teknik rapor, garanti belgesi, bakım onarım sözleşmesi, malzemenin hangi vasıta ile gönderi-
leceğini, malzemelerin ölçü birimlerini, kap miktarını, kap içindeki malzeme miktarını, fotoğ-
rafını, mümkün ise seri numarasını, teslim şeklini ve gideceği adresi, tamirat ve bakımın bedelli
mi yoksa bedelsiz mi yapılacağını içeren yazı gümrük işlemlerinin yapılmasını talep eden birim
tarafından gümrük işlemlerini yürütmekle görevli birime gönderilir.
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Nakliyat işlemleri
MADDE 18 – (1) Dış piyasalardan temin edilen malzemelerin nakil işlemlerinin Türk

bayraklı vasıtalar ile nakledilmesi esastır. Aktarma yapılmasında sakınca olmayan malzemelerin
nakledilmesinde; Türk bayraklı nakil vasıtalarının bulunmadığı noktalardan Türk bayraklı va-
sıtaların bulunduğu noktaya kadar yabancı bayraklı vasıtalar ile nakil işlemleri yapılabilir. Aksi
takdirde yabancı bayraklı vasıtalar ile direkt olarak nakledilmesi sağlanır.

İhtiyaçların kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanması
MADDE 19 – (1) İhale yetkilisinin onayı ile genel bütçeli idareler, il özel idareleri, be-

lediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine
kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi
teşebbüsleri ile bu kuruluşların sermayesindeki kamu payı %50’yi aşan ve en büyük hissedarı
kamu kuruluşu olan her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri
mal ve hizmetler, kıymet takdiri yapılmak sureti ile başka firmalardan teklif istenmeksizin,
doğrudan bu kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilebilir, sözleşme yapılabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan alımlarda teminat şartı aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Satın Alma ve İhaleye Hazırlık İşlemleri

Taleplerin bildirilmesi
MADDE 20 – (1) Mal ve hizmet alımları lüzum fişi ile talep edilir. Talep sahibi birim

hazırlayacağı yaklaşık maliyeti, teknik şartnameyi, İdari Şartnameye konulmasını istediği özel
hükümleri ayrıca varsa fiyat dışı unsurları da belirterek, ödenek kalemini ve ödenek miktarını
gösteren ve yetki limitlerine göre onaylanmış lüzum fişini satın alma ve ihale organlarına gön-
derir.

(2) Talep edilen mal ve hizmetin tek kaynaktan temin edilmesi zorunlu ise; gerekçesi
yazılarak tek kaynaktan talep formu doldurulup talep sahibi birimlerce imzalanarak ihale yet-
kilisinin onayına sunulur ve lüzum fişi ekinde satın alma ve ihale organlarına gönderilir.

(3) Talep sahibi birimler ihtiyaçlarını, 14 üncü maddedeki pazarlık usulünde belirtilen
durumlardan biri ile karşılanmasını talep etmeleri halinde gerekçelerini ve taleplerinin 14 üncü
maddenin hangi bendi kapsamına girdiğini belirtmek zorundadır.

Yaklaşık maliyet
MADDE 21 – (1) Yaklaşık maliyet talep sahibi birim tarafından hazırlanır. Gerçek pi-

yasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara sebep olabilecek
fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Talep sahibi birim, alımın niteliğini ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak
suretiyle, aşağıdaki bentler çerçevesinde elde ettiği fiyatların birini, birkaçını veya tamamını
kullanmak suretiyle yaklaşık maliyeti hesaplar:

a) Piyasada alım konusu mal ve hizmeti üreten, pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat bildi-
rimi veya proforma fatura isteyerek veya bunların internet sayfalarında yayımlanan fiyatları
kullanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Ancak internet adresinden fiyat temin edilirken, fiyatın
güncel olması, özel kampanya şartlarına haiz olmaması ve fiyatı alınan ürünün piyasada bu-
lunduğu, üretimden kaldırılmadığı teyidinin alınması zorunludur.

b) Alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde İdarece alım yapılmış ise Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan uygun endeksten yararlanmak suretiyle bu alımlara
ilişkin fiyatlar güncellenerek de yaklaşık maliyet hesaplanabilir. Döviz ile yapılmış olan alım-
larda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fi-
yatlar güncellenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.
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(3) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli
ekinde yer verilir ve hazırlayanlar tarafından imzalanır.

(4) İhale işlemlerine başlamadan önce, ihale onay belgesinin ekine konulmak üzere,
her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet
belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve
ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer
kişilere açıklanmaz.

(5) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatlarıyla birlikte açıklanır. Pa-
zarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı fiyat teklifleriyle birlikte açık-
lanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.

(6) İhale komisyonu, yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe
uğradığını belirlemesi durumunda; değişikliğin gerekçelerini belirtmek suretiyle güncellediği
yaklaşık maliyeti dikkate alır.

Teknik şartnamenin hazırlanması
MADDE 22 – (1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir

parçası olan ve talep sahibi birim tarafından düzenlenen teknik şartnamelerde belirtilir. Teknik
kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti
engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygun-
luğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması duru-
munda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belir-
tilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. An-
cak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin be-
lirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka
veya model belirtilebilir.

(4) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın
prototipinin idareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına
yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.

(5) Teknik şartnamenin İdare tarafından hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın
özelliğinin gerektirdiği hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartna-
me, danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

İhale onayının alınması
MADDE 23 – (1) Satın alma ve ihale organı talep sahibi birimlerden gelen bilgi ve

belgeler doğrultusunda idari şartname ve sözleşme taslağını hazırlar. Tamamlanan ihale dokü-
manlarını ihale onay belgesi ekinde ihale yetkilisinin onayına sunar.

İdari şartname ve sözleşme tasarısında bulunması gereken hususlar
MADDE 24 – (1) İhale usullerinde kullanılacak tip idari şartname ve sözleşme tasarıları

İkmal Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır.
(2) İdari şartnamede, ihale konusu işe göre belirtilmesi zorunlu asgari hususlar aşağıda

belirtilmiştir:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
ç) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
d) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
e) Tekliflerin geçerlilik süresi.
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f) İhaleye iş ortaklığı ve konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin
tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde
alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecek ise alternatif tekliflerin nasıl değerlendi-
rileceği.

g) Varsa fiyat dışı unsurlar. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki un-
surlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal
değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin teklif fiyatına dahil
olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve
esaslar.

ı) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı, hizmet alımında yerli istekliler
lehine, mal alımında ise Kamu İhale Kurumu ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından
yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygu-
lanmayacağı.

i) Teklif ve sözleşme türü.
j) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.
k) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.
l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.
m) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme

halinde alınacak cezalar.
n) Ödeme yeri ve şartları ile avans verilip verilmeyeceği, verilecek ise şartları ve miktarı

ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecek ise fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
o) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek

iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
ö) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği.
p) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
r) İhalenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanun-

ların hükümlerine tabi olmadığı.
s) Anlaşmazlıkların çözümü.
(3) İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırılıp yaptırılmayacağı idari şartnamede be-

lirtilir.
(4) Yapılan anlaşmalarda, işin durumuna göre asgari ücret ve kanuni artışları ve Ba-

kanlar Kurulu kararı ile kabul edilen fiyat farkı artışları verileceği hallerde bu hususlar ihale
dokümanında belirtilir.

İhale ilan süreleri ve kuralları
MADDE 25 – (1) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate

alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. İlanın yapılmasına kadar geçecek
süre de göz önüne alınarak, ilanı yayımlayacak yerlere yeterli süre öncesinden ilan metinleri
gönderilir.

(2) İlan yapılması halinde, ilan süresi ondört takvim gününden az olamaz.
(3) İlanlar, Kamu İhale Kurumu Bülteninde veya Resmî Gazete’de yayımlanır. İhtiyaç

duyulması halinde, yerel gazetelerin birisinde, İdarenin internet adresinde, yerli ve yabancı
televizyon, radyo ve benzeri yazılı ve görsel yayın organlarında da ayrıca ihale duyurusu ya-
pılabilir.

(4) Yerel gazete ilanları, Basın İlan Kurumu aracılığı ile yapılır.
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İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 26 – (1) İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.
ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.
d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler ol-

duğu.
e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı, hizmet alımında yerli istekliler

lehine, mal alımında ise Kamu İhale Kurumu ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından
yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygu-
lanmayacağı.

g) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
ğ) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.
h) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.
ı) Teklif ve sözleşme türü.
i) Geçici ve kesin teminat istenip istenmeyeceği.
j) Tekliflerin geçerlilik süresi.
k) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.
l) BOTAŞ’ın, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı ka-

nunların hükümlerine tabi olmadığı.
Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 27 – (1) Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer ve-

rilemez. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususlar belirtilir:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.
ç) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi.
d) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı, hizmet alımında yerli istekliler

lehine, mal alımında ise Kamu İhale Kurumu ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından
yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygu-
lanmayacağı.

g) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
ğ) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.
h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.
İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 28 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması

esastır. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini
etkileyebilecek maddi hatalar, teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi ya da isteklilerce
son teklif verme gününden on takvim günü öncesine kadar, yazılı olarak İdareye bildirilmesi
durumunda ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.

(2) İhale dokümanında değişiklik amacıyla hazırlanan ve ihale dokümanının bağlayıcı
bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş takvim günü öncesinde, bilgi
sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına, faks, elektronik
posta veya posta ile gönderilir.
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(3) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeni ile tekliflerin hazırlanabilmesi için ek
süreye ihtiyaç duyulması halinde, son teklif verme süresi bir defaya mahsus olmak üzere, ihale
yetkilisinin onayı ile belirlenen süre kadar ertelenebilir.

(4) Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan is-
teklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi
MADDE 29 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ön ye-

terlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilere bu dokümanların bedeli mukabili satılması ida-
renin takdirine bağlıdır. Dokümanın para ile satılacağı durumlarda, doküman bedeli, basım ma-
liyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde İdarece tespit edilir.

Ortak girişim
MADDE 30 – (1) Ortak girişimler, birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş or-

taklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumlu-
lukları ile işin tümünü birlikte yaparlar. Konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayı-
rarak işin kendi uzmanlık alanları ile ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar.

(2) İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak İdare, işin farklı uzmanlıklar ge-
rektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale doküma-
nında belirtir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsor-
siyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum
anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir.

(3) İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imza-
lanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.
İş ortaklığı sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine
getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum sözleşmesinde ise,
konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve
taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağ-
layacakları belirtilir.

Alt yükleniciler
MADDE 31 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeni ile ihtiyaç duyulması halinde ihale

dokümanında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, söz-
leşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

İhalelere katılamayacak olanlar
MADDE 32 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak

kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) İhale yetkilisi kişiler ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
b) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, so-

nuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar, bu derece

dahil, kan ve ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat
edinenleri.

ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile bu kişilerin yönetim kurullarında
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şir-
ketler hariç şirketleri.

d) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
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e) İdare bünyesinde bulunan veya İdareyle ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici
veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak, ihale doküma-
nında istenmişse geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlen-
dirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, ihale
dokümanında istenmişse kesin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 33 – (1) İhale, İdarenin gerekli gördüğü hallerde veya ihale dokümanında yer

alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek sureti ile ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ
edilir. İhale için verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın
isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeni ile istekliler İdareden herhangi bir hak ta-
lebinde bulunamazlar.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 34 – (1) Teklif mektubu ve istenmesi halinde geçici teminat dahil olmak üzere

ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine istek-
linin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve
ihaleyi yapan İdarenin adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve ka-
şelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak sureti ile yetkili kişilerce imzalanmış
olması gereklidir. Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olmaması durumunda
söz konusu teklif geçersiz sayılır.

(3) İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde,
alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(4) Kapalı zarf ile istenilen teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar
sıra numaralı alındılar karşılığında belirtilen adrese verilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Belirtilen saatten sonra verilen
teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Postadaki gecikme nedeni ile işleme konul-
mayacak olan tekliflerin alınış zamanı, bir tutanakla tespit edilir.

(5) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alı-
namaz.

(6) Haberleşme birimlerince alınan teklif zarfları tutanak ekinde ihale komisyonuna
teslim edilir.

(7) Tekliflerin faks veya e-posta yoluyla gönderilmesinin İdarece kabul edilmesi halinde
teklif verme süresi sonuna kadar faks veya elektronik posta ile gönderilen teklifler geçerli sa-
yılır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 35 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Lirası veya teklif para cinsinden olmak şartı ile döviz.
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b) Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların Türkiye’deki şubelerince veya katılım ban-
kalarınca verilen teminat mektupları. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına
izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faali-
yette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faali-
yette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da te-
minat olarak kabul edilir.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler ye-
rine düzenlenen belgeler. Senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere
faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak
kabul edilir.

(2) Teminat mektupları veya teminat karşılığı alınan makbuzlar dışındaki teminatlar
ihale komisyonlarınca teslim alınmaz. Teminat mektupları dışındaki teminatlar; Finansman ve
Muhasebe Dairesi Başkanlığı ile bölge müdürlükleri, işletme müdürlükleri ve şube müdürlük-
lerinin muhasebe birimlerine yatırılabileceği gibi nakit teminatlar İdarenin belirteceği banka
hesaplarına da yatırılabilir. Nakit teminatın bankaya yatırılması halinde banka makbuzu veya
dekontun açıklama kısmına; ihale kayıt numarası, dosya numarası ve işin konusu yazılmalıdır.
İhale komisyonu gerektiğinde bankalara yatırılan nakit teminatların teyidini isteyebilir.

(3) İstekliler banka teminat mektuplarını veya diğer teminatlar karşılığı aldıkları mak-
buzları tekliflerin ekine koyarlar. Banka teminat mektupları veya teminat karşılığı alınan mak-
buzlar dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz.

(4) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi is-
tekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra sözleşmenin yürürlüğe girmesi veya teklif geçer-
lilik tarihinin sonuna kadar tutulur. Diğer isteklilere ait teminatlar ise; teminat mektupları ilgili
bankalarına, mektup dışındaki teminatlar ise isteklilere iade edilebilir. İhale üzerinde kalan is-
tekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait
teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

(5) Teklifler açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden dönen veya sözleşme
imzalamaktan kaçınan, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemleri tamamlamayan,
teklifi ile birlikte yanıltıcı ve sahte belge veren, satın alma ve ihale işlemlerine hile ve fesat
karıştıran isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

(6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(7) Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihti-

yati tedbir konulamaz.
(8) İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları ile tutar ve/veya vade

açısından yetersiz olan teminat mektupları kabul edilmez.
Geçici teminat ve geçici teminat iadesi
MADDE 36 – (1) Geçici teminat istenmesi durumunda, teklif edilen bedelin % 3’ünden

az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.
(2) Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi

de aynı sürede uzatılır.
(3) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi is-

tekliye ait geçici teminatlar dışında diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir. İhale üze-
rinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibine ait geçici teminat iade edilir. Kesin teminatın İdareye sunulması ve sözleşmenin im-
zalanmasını müteakip ihaleyi kazanan isteklinin geçici teminat mektubu iade edilir.

Kesin teminat
MADDE 37 – (1) Kesin teminat istenmesi durumunda, sözleşmenin yapılmasından ön-

ce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden % 6 oranından az olmamak üzere
kesin teminat alınır. Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi ve var
ise garanti süresi dikkate alınarak İdare tarafından belirlenir.
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Kesin teminatın geri verilmesi
MADDE 38 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit
edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar; Sosyal Güvenlik Ku-
rumundan taahhüt konusu işle ilgili olarak ilişiksiz belgesi ile ücret ve ücret sayılan ödemeler-
den yapılan vergi kesintilerinin ödendiğinin belgelendiği saptandıktan sonra; alınan mal veya
hizmet için bir garanti süresi öngörülmesi halinde garanti süresi dolduktan sonra yükleniciye
iade edilir.

(2) İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal
Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. Ancak, mal veya hizmetle
ilgili değişik süreli kısmi garantiler varsa, süresi daha sonra bitecek garanti kapsamındaki kıs-
mın parasal değerinin kesin teminat yüzdesi oranında teminatı alındıktan sonra garantisi biten
kısmın teminatı iade edilir.

(3) Yüklenicinin ihale konusu işle ilgili olarak İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna
olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın
kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye
ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına
karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

Avans verilmesi
MADDE 39 – (1) İhale dokümanlarında yer alması ve hak ediş ödemelerinde verildiği

oranda mahsup edilmesi kaydıyla yükleniciye, yüklenicinin mahsup edileceği son hak ediş
ödemesinden en az bir ay daha uzun vadeli avans teminat mektubu veya devlet tahvili karşılı-
ğında avans verilebilir. Kamu kurum ve kuruluşu veya kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların
müesseselerinden ve İdarenin bağlı ortaklıklarından alınacak mal ve hizmetlere karşı ödenecek
avanslar için teminat aranmayabilir.

(2) Avans alacak yüklenicinin, alacağı avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tu-
tarları ile ifa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır. Yük-
lenici, aldığı bu avansı bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren belgeleri İdarenin tespit edeceği
süre içerisinde İdareye vermekle yükümlüdür.

(3) İdare, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya
şartnamede belirtilen süre içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış
avansı veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hak edişten def’aten kesmeye, bu yetmediği
veya hak edişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.

(4) Avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hak edişin sözleşme bedeline ait
tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hak edişlerden kesinti yapılarak mahsup edilir. Mah-
sup edilen miktar kadar avans teminatı serbest bırakılır. Eğer var ise, avans bakiyesi son geçici
hak edişten yüzde nispetine bakılmaksızın tamamen kesilir. Hak ediş tutarı yetmediği takdirde
farkı, yüklenici otuz gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek
mahsup edilir. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz
gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılma-
dığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

(5) Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans karşılığı alınan teminatlar
haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 40 – (1) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen son teklif verme gün ve saa-

tine kadar ilanda ve ihale dokümanında belirtilen birime verilir. İhale komisyonunca, ihale do-
kümanında belirtilen gün ve saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır
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bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sıra-
sına göre inceler. Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek açılmaz ve değerlendir-
meye alınmaz. Geçerli olan diğer zarflar, hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre
açılır.

(2) İsteklilerin, belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile istenmişse geçici
teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Bu işlemler yapıl-
dıktan sonra teklif mektubu ile geçici teminat dahil olmak üzere belge ve bilgi eksikliği dikkate
alınmaksızın bütün isteklilerin teklif fiyatları açıklanır.

(3) Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada;
hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve
tamamlanamaz. Üzerinde, o alımla ilgili teklif zarfı olduğunu gösteren kayıt ve işaret bulun-
maması nedeni ile yanlışlıkla açılan zarflar; komisyonca, bir tutanak düzenlenerek bu tutanakla
birlikte başka bir zarfa konulur, zarfın yapıştırıldığı kısım komisyon başkanı ve üyeleri tara-
fından imzalanır ve ihaleyi yapan satın alma ve ihale organına verilir.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 41 – (1) Satın almalarda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat

esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite
ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan
en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale
dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(2) İhale komisyonu kararı doğrultusunda, satınalma ve ihale organlarınca tekliflerin
incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde kullanılmak amacı ile net olmadığı an-
laşılan hususlarla ilgili olmak üzere, isteklilerden yazılı şekilde tekliflerini açıklamaları iste-
nebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale do-
kümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacı ile iste-
nilmez ve yapılmaz.

(3) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle teklif mektubu ile istenmişse geçici te-
minatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bıra-
kılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydı ile belge-
lerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede
isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenebilir. Belirlenen
sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk
değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı
usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine başlanır. Bu aşamada,
isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(4) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım
ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

(5) Teklifleri yeterli bulunan birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi
ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması halinde, aynı fiyat teklifinde bulu-
nan isteklilerden ilk teklif bedellerini geçmemek kaydıyla son teklifleri istenir.

Aşırı düşük teklifler
MADDE 42 – (1) Teklifler değerlendirilirken, İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete

göre, fiyatı aşırı düşük olan teklifler reddedilmeden önce, belirlenen süre içinde teklif sahiple-
rinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntılı bilgiler yazılı olarak iste-
nebilir.
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(2) İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin ve verilen hizmetin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin teminini yerine getir-

mesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal veya hizmetin özgünlüğü,
hususlarında belgelendirilmek sureti ile yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak,

aşırı düşük teklifleri değerlendirir.
(3) Yapılan değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açık-

lamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 43 – (1) İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydı ile herhangi bir aşamada

ihale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisinin onayı ile İdare, verilmiş olan bütün teklifleri
reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir ve bu halde ihaleye teklif veren istekliler İdareye
karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum ihaleye
fiyat teklifi veren bütün isteklilere gerekçeleri ile birlikte bildirilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 44 – (1) Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ihale, ekonomik açıdan en

avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak

belirleneceği ihalelerde, teklif fiyatı, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik üs-
tünlükler gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenir. İhale dokümanında bu unsurların açıkça oran-
sal olarak ifade edilmesi zorunludur.

(3) İhale dokümanında, yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen iha-
lelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak sureti ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirle-
nerek ihale sonuçlandırılır.

(4) En düşük fiyatın, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği iha-
lelerde; birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, bu isteklilerden tekrar son kez kapalı teklif iste-
nerek ihale sonuçlandırılır.

(5) İhale komisyon kararları, satın alma ve ihale organlarınca ihale yetkilisinin onayına
sunulur. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin
tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle bırakıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri be-
lirtilir.

(6) İhale kararı onaya sunulurken, mal ve hizmet alımlarında ihale üzerinde kalan birinci
en avantajlı teklif sahibi ile ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklilerin, çerçeve anlaşmalarında
ise sözleşme yapılması uygun görülen bütün firmaların ihalelere katılmaktan yasaklı olup ol-
madığı Kamu İhale Kurumundan teyit ettirilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir. Mal
ve hizmet alımlarında ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğunun
anlaşılması durumunda, ihale ikinci en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakılır.

(7) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
ya da gerekçesini açıkça belirtmek sureti ile ihaleyi iptal eder.

(8) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen
en geç beş işgünü içinde, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.

Sözleşmeye davet
MADDE 45 – (1) İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı tarihten itibaren

on iş günü içerisinde, ihale üzerinde kalan istekliye süre verilerek sözleşme imzalaması için
davet mektubu gönderilir. Davet mektubunda belirtilen süre içinde, istenmişse kesin teminatı
yatırması ve diğer yükümlülükleri yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması tebliğ edilir. İstek-
linin yapılan tebligatta, sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması halinde, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun ihalelerden yasaklama ve cezalara ilişkin hükümlerinin uygulanacağı belirtilir.
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Teklif geçerlilik süresinin uzatımı
MADDE 46 – (1) İhale işlemlerinin teklif geçerlilik süresi içinde neticelenemeyeceği-

nin anlaşılması halinde isteklilerden, istenmişse teminat ve teklif geçerlilik sürelerini uzatmaları
istenebilir.

(2) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde
bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklilerin kabulü kaydı ile en fazla
teklif geçerlik süresi kadar uzatılabilir.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
MADDE 47 – (1) İhale üzerinde kalan istekli, kendisine verilen süre içerisinde kesin

teminatı ve istenilen diğer belgeleri vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek

kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, İdare,
ihale yetkilisince de uygun görülmesi kaydı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi
istekli ile sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de söz-
leşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek
ihale iptal edilir ve sözleşmeyi imzalamaktan kaçınan istekliler hakkında 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun ihalelerden yasaklama ve cezalara ilişkin hükümleri uygulanır.

Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 48 – (1) İdare, belirlenen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine

düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde,
istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir
noter ihbarnamesi ile bildirmek şartı ile taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde, geçici teminat
geri verilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 49 – (1) Sözleşme imzalanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ya-

saklılık teyidi yapılır. Sözleşmeler, İdare yetkilileri ve yüklenici tarafından imzalanır. Yükle-
nicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, sözleşmeler bunların bütün ortakları ta-
rafından imzalanır. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

(2) Hizmet alımı ihalesi sonucu yapılan sözleşmenin yürütümü talep sahibi birim tara-
fından yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sipariş ve Sözleşmeyi Takip Eden İşlemler

Denetim, muayene, sigorta ve kabul işlemleri
MADDE 50 – (1) Denetim, muayene ve kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı idari şart-

namelerde belirtilir.
Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişi
MADDE 51 – (1) Mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar

nedeniyle bir iş artışı veya azalışının zorunlu olması halinde, artış ve eksilişe konu olan iş;
a) Sözleşmeye esas işin kapsamında kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten

ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, sözleşme bedelinin
% 20’sine kadar oran dahilinde, aynı yükleniciye ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde,
bir defaya mahsus olmak üzere iş artışı yapılabilir,

b) İdarece öngörülmesi halinde sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde iş
eksilişi yapılabilir.

(2) Sözleşme kapsamında iş artışı ve iş eksilişi yapılabileceği ihale dokümanlarında be-
lirtilir.
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(3) Sözleşmeyi yürütmekle görevli birim, artırma veya eksiltme ile ilgili talebi için ge-
rekçeli bir rapor hazırlar, ilave iş için ek süre verilecekse raporunda belirtir ve sözleşmeyi im-
zalamaya yetkili makamdan onay alır.

(4) Ek sipariş veya miktar artırımlarında, yükleniciye ek süre verilebilir.
Sözleşmenin devri ve alacakların temliki
MADDE 52 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde sözleşmeyi imzalamaya yetkili makamın

yazılı izni alınarak başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak olan firmalardan ilk ihaledeki
şartlar aranır. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir
sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir Söz-
leşme devredilemez veya devralınamaz. İzinsiz devredilen veya devralınan veya bir sözleşme-
nin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshe-
dilerek, devreden ve devralanlar hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun
ilgili maddeleri uygulanır.

(2) Sözleşmeden doğan alacaklar İdarenin onayı olmadıkça temlik edilemez.
Sözleşmenin feshi
MADDE 53 – (1) İdare;
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak

yerine getirememesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen
oranda gecikme cezası uygulanarak, şartname ve ihale dokümanlarında belirtilen sürelerin ih-
tarla bildirilmesine rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme-
leri Kanununda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve var ise ek kesin
teminatlar gelir kaydeder ve sözleşmeyi feshederek, hesabı genel hükümlere göre tasfiye eder.

Mücbir sebeplere bağlı süre uzatımı
MADDE 54 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
(2) Birinci fıkrada belirtilen mücbir sebepler ile yükleniciden kaynaklanmayan ancak

İdarece kabul edilen diğer hallerde süre uzatımı yapılabilir.
(3) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, İdare

tarafından birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yük-
leniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine
engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulun-
ması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye ya-
zılı olarak bildirimde bulunması ve mücbir sebep hallerinin yetkili merciler tarafından belge-
lendirilmesi zorunludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yasaklar ve Sorumluluk

Yasak fiil veya davranışlar
MADDE 55 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
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b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-
mek.

ç) Alternatif teklif verebilme hâlleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi
veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif
vermek.

d) 32 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılmak.
(2) Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi,

belirtilen fiil veya davranışlardan 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre
suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya
vekilleri hakkında ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç du-
yurusunda bulunulur.

İhalelere katılmaktan yasaklama
MADDE 56 – (1) Ceza ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde Kamu İhale Kanunu hü-

kümleri uygulanacak olup, bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranış-
larda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, Kamu
İhale Kanununun 58 inci maddesine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine
ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında
ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, Kamu İhale Kanununun 2 ve 3 üncü maddeleri
ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasak-
lama kararı BOTAŞ’ın bağlı olduğu Bakanlık tarafından verilir.

(2) İhaleyi yapan satınalma ve ihale organı, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir
bir durumla karşılaştığı takdirde, 4734 ve 4735 sayılı kanunların ilgili hükümleri ile Kamu
İhale Kurumunca belirlenen diğer ilgili kuralları uygular.

(3) İhale sırasında veya sonrasında yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit
edilenler, ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe gireceği tarihe
kadar BOTAŞ tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhale serbestliği
MADDE 57 – (1) BOTAŞ, bu Yönetmelik kapsamında yapacağı ihalelerde, ceza ve

ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunların hükümlerine tabi de-
ğildir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 58 – (1) 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boru

Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Devam eden işler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce başlamış ve sonuçlan-

dırılmamış işler, ilişkilendirildikleri mevzuata göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Ge-

nel Müdürü yürütür.
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Erzurum Teknik Üniversitesinden:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı enstitüler

tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen yüksek lisans, doktora, bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü, eğitim-öğretim,
sınavlar, değerlendirme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim dalı: İlgili enstitü anabilim dalını,
d) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri çalışmalarında rehberlik eden

öğretim üyesini,
e) Enstitü: Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ens-

titüleri,
f) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü kurulunu,
g) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,
ğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
h) YDS eşdeğeri sınavlar: Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca YDS’ye eşdeğer

kabul edilen sınavları,
ı) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini,
k) Yarıyıl süresi: Bir yarıyıla ait ders kayıt başlangıç tarihi ile takip eden ders kayıt baş-

langıç tarihi arasındaki süreyi,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması, Kontenjan Tespiti ve Duyurulması,

Başvuru, Kayıt ve Kabul

Lisansüstü program açma
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşırlar.

Ancak, ilgili enstitünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK kararı ile o enstitü anabilim dalla-
rından değişik bir ad taşıyan lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla, yurtiçi
ve/veya yurtdışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.
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Kontenjan tespiti ve duyurulması
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların kontenjanları, öğrenci başvurusu ve kabulü,

Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.
(2) Öğrenci alınacak lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru şartları, son başvuru

tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Üniversitenin internet sitesinden duyurulur.
Yüksek lisans programına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değerlendirme

işlemleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.
(2) Enstitü anabilim dalları her yarıyılın sonunda bir sonraki yarıyılda öğrenci kabul

edecekleri yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını bağlı bulundukları enstitüye öne-
rirler. Bu öneriler, enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve ilan
edilir.

(3) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü
müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

Doktora programına başvuru şartları ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Doktora programına başvurular ve başvuruların değerlendirme işlem-

leri ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.
(2) Enstitü anabilim dalları her yarıyılın sonunda bir sonraki yarıyılda öğrenci kabul

edecekleri doktora programlarına başvuru koşullarını bağlı bulundukları enstitüye önerirler.
Bu öneriler, enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve ilan edilir.

(3) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde ilgili enstitü
müdürlüğüne yapılır. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır.

(4) Sunulan belgelerdeki sınav puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten
itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü programa baş-
vurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge
programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında dörtlük sistemdeki notların yüzlük sis-

temdeki karşılıkları YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.
Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul şartları
MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçe-

vesinde, lisansüstü programlara kabul edilirler. Adayların başvuru işlemleri ilgili enstitü mü-
dürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adaylarının lisansüstü programlara başvurularında;
a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim dalında YÖK ta-

rafından denkliği tanınan bir lisans diplomasına sahip olmaları,
b) Doktora programlarına başvuracak adayların, ilgili anabilim dalında YÖK tarafından

denkliği tanınan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve bu Yönetmeliğin 8 inci mad-
desinin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlamaları

gerekir.
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(3) Adayların lisans ve/veya lisansüstü programlarda okudukları dersler ve başarı not-
ları, diğer kişisel bilgi ve belgeleri ile ilgili olarak anabilim dalının görüşü alınır ve başvur-
dukları lisansüstü programa enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilirler.

(4) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer
programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri ta-
rafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar TÖMER
veya Üniversite tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe
sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Yabancı uyruklu adayların lisans veya yüksek lisans diplomalarının denkliğinde
YÖK tarafından alınan kararlar uygulanır. Bu kararlara aykırı bir durumun belirlenmesi halinde
programa devam eden öğrencilerin ilişikleri kesilir, mezun olanların da diplomaları iptal edi-
lir.

(6) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda bilimsel
hazırlık programına tabi tutulabilir.

(7) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin geçici kayıtları ilgili enstitüye
yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerin mezun oldukları yükseköğretim ku-
rumunun YÖK tarafından denkliği kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde
adayların ilgili enstitü ile ilişikleri kesilir.

Yabancı dil hazırlık sınıfına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Enstitülerde yabancı dil hazırlık sınıfı,  Erzurum Teknik Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yürütülür. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı enstitü
öğrencilerinin; kayıt, eğitim-öğretim, başarı ve muafiyet gibi işlemleri ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre yürütülür.

(2) İlgili enstitü yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler için isteğe bağlı
hazırlık sınıfı açabilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler bir yıl-
lık yabancı dil hazırlık sınıfı süresi tamamlanmadan yerleştirildikleri programa devam ede-
mezler; eşzamanlı olarak yüksek lisans dersleri, seminer, tez gibi çalışmaları yürütemezler.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı süresi yüksek lisans eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili anabilim dalının teklifi, enstitü yönetim kurulu
kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-
da almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-
daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-
da almış olan adaylar,

d) İlgili anabilim dalının teklifinde gerekçesi açıkça belirtilen herhangi bir sebep bu-
lunması halinde yüksek lisans ya da doktora öğrencileri.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerine göre öğ-
renci kabul edilir.
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(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı çerçevesinde alınan derslere devam, ders sınavları, ders
notları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili ana
bilim dalı tarafından belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında azami süre bir akademik takvim yılıdır. Bu süre dö-
nem izinleri dışında uzatılamaz.  Ancak öğrenciler, devamsız veya başarısız oldukları dersleri
tekrar almak zorundadır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans
veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini

arttırmak isteyenler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci ola-
rak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak,
öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(3) Üniversitede özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredilerinden en fazla %
50’si, daha sonra öğrencilik hakkı kazandığı programın derslerinin kredilerine sayılabilir. Hangi
derslerin sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı
ile belirlenir.

(4) Özel öğrencilere ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Üniversite içinde başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış ol-
duğu tüm dersleri başarmış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edi-
lebilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları ilgili anabilim dallarının görüşleri alı-
narak ilgili enstitü kurulunda belirlenir ve yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.

(3) Yatay geçiş için başvuruların en geç yarıyıl başlangıcından on gün öncesine kadar
ilgili enstitü müdürlüğüne yapılması zorunludur.

(4) Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili anabilim
dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Anabilim dalı başkanlığı gerekli görmesi halinde ilgili
öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş
işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 15 – (1) Programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adayların

listesi, ilgili enstitü tarafından kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.
(2) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları, ilan edilen tarihlerde, aday-

lar tarafından bizzat yaptırılır. Ancak, haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle bizzat başvurama-
yan adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içerisinde kayıt yaptırabilir. Belir-
lenen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu
adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

(3) Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.
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(4) Kesin kaydını yaptıran öğrencinin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığının
belirlenmesi durumunda, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitüdeki kaydı ilgili enstitü
yönetim kurulu kararı ile iptal edilir. Söz konusu öğrencinin mezun olması halinde kendisine
verilmiş olan tüm belgeler, diploma dâhil iptal edilir ve hakkında kanuni işlem yapılır.

Lisansüstü programlara dönem kaydı
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda ilgili mevzuat hükümlerine göre alınacak

öğrenci katkı payını yatırarak alacakları dersler veya yapacakları seminer ve tez gibi çalışmalar
için dönem kaydı yaptırmak zorundadır. İlgili mevzuat hükümlerine göre katkı payı yatıracak
öğrencilerden, süresi içinde katkı payını ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim ku-
rulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından ya-
rarlanamazlar.

(2) Ders kayıtları bizzat öğrenci tarafından yapılır. Ancak, mazeretleri ilgili enstitü yö-
netim kurulunca kabul edilen öğrenciler, dönem kayıtlarını belirledikleri vekilleri aracılığı ile
de yaptırabilirler.

(3) Dönem ve/veya ders kayıtları, her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvi-
me göre yapılır.

(4) Öğrenciler, ders kayıtlarını takip eden iki hafta içinde kayıt yaptırdıkları dersi/ders-
leri danışman onayı ile bırakabilir veya yeni dersler alabilirler.

(5) Kayıt süresi içerisinde dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme
hakkını kaybetmiş olur. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Dönem kaydı yapılma-
dan derslere devam edilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Başarı

Dersler
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlarda dersler; ilgili enstitü/anabilim dalı tarafın-

dan zorunlu ve seçmeli dersler ile kredisiz dersler şeklinde düzenlenebilir.
(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık

teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
Uzmanlık alan dersi hariç diğer dersler için 4 kredi ve 20 AKTS değerinden fazla olamaz.

(3) Uzmanlık alan dersi, yüksek lisans ve doktora danışmanlığı bulunan öğretim üye-
lerinin danışmanlıkları devam ettiği sürece açabilecekleri teorik bir derstir. Uzmanlık alan dersi;
yüksek lisans programlarında öğrenci sayısına bakılmaksızın haftalık 4 kredi saat olup, öğretim
üyesinin danışman olarak atandığı yarıyılda başlar ve yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak
üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Uzmanlık alan
dersi; doktora programlarında öğrenci sayısına bakılmaksızın haftalık 4 kredi saat olup, öğretim
üyesinin danışman olarak atandığı yarıyılda başlar ve yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak
üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresinin bitimine kadar devam eder. Hem yüksek
lisans hem de doktora danışmanlığı bulunan öğretim üyeleri 4+4 toplam 8 saat olarak uzmanlık
alan dersi açabilirler.

(4) Lisansüstü derslere ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Derslere devam
MADDE 18 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır.
(2) Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalışmalara devam durumları ilgili öğretim

elemanı tarafından izlenir.
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Sınavlar
MADDE 19 – (1) Sınavlar dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir ve yazılı,

sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Sınav-
ların türleri ve başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları dersi veren öğ-
retim üyesi tarafından yarıyıl başında duyurulur.

(2) Her ders için en az bir ara sınav yapılır.
(3) Ara sınavların süresi en az bir ders saati, yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavla-

rının süresi en az iki ders saatidir.
(4) İlgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, ara sınavlara

ve bütünleme sınavlarına giremeyen lisansüstü öğrencilere, enstitü yönetim kurulunca mazeret
sınav hakkı verilir. Kısa süreli sınavlar ile yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı ve-
rilmez.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı
MADDE 20 – (1) Sınavlarda değerlendirme ve başarıya ilişkin esaslar şunlardır:
a) Öğrenciye verilecek harf notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Harf Notu ve Dörtlük Sisteme Çevrim Tablosu
Harf Notu Katsayısı Harf Notu Katsayısı
AA 4,00 FF 0,00
BA 3,50 G Geçer-Başarılı
BB 3,00 K Kalır-Başarısız
CB 2,50 M Muaf
CC 2,00 Z Devamsız
b) Bir dersten başarılı olabilmek için; yüksek lisans programlarında en az AA, BA, BB

ya da CB, doktora programlarında ise AA, BA ya da BB harf notu almak gerekir.
c) G (geçer-başarılı) notu; kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalış-

masının başarı ile tamamlanması halinde kullanılır.
ç) K (kalır-başarısız) notu; kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalış-

masının başarısızlığı durumu için kullanılır.
d) M (muaf) notu; yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki programlarında başarılı ol-

dukları veya daha önce başka bir lisansüstü programa kayıtlı iken alıp başardıkları ders/ders-
lerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutuldukları durumda kullanılır.

e) Z (devamsız) notu; dersin devam yükümlüğüne ilişkin şartların yerine getirilmemesi
durumunda kullanılır. FF notu olarak değerlendirilir.

f) Başarı notu (G), (M), (K) ile takdir edilen dersler AGNO hesaplamasında dikkate
alınmaz.

(2) Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar dersi veren öğretim üyesi tarafından belir-
lenir.

Sınavlarda kopya
MADDE 21 – (1) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya

yaptığı, kopya yaptırdığı veya kopya yapılmasına yardım ettiği tespit edilen öğrenci o sınavdan
sıfır (0) almış sayılır. Bu öğrenciler hakkında ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem ya-
pılır.

21 Mart 2013 – Sayı : 28594                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 265

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 265



Notların ilanı
MADDE 22 – (1) Öğretim üyeleri, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav so-

nuçlarını ve ilgili belgeleri yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasını takip eden en geç onbeş
gün içinde anabilim dalı aracılığı ile ilgili enstitü müdürlüğüne gönderir.

(2) Yarıyıl sonu/yılsonu ders notları, tez, seminer, yeterlik gibi her türlü çalışmaların
başarı durumu, ilgili enstitü müdürlüğüne ulaştırılması ve onayı ile kesinleşir; öğrenci işleri
otomasyon programında veya duyuru panolarında ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, her türlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren

en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak sınav evrakının
ve/veya başarı notunun incelenmesini isteyebilir.

(2) Enstitü yönetimi bu sınav evrakını ve/veya başarı notunu, maddi hata yönünden
ilgili öğretim üyesine yeniden inceletebilir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, ilgili öğretim
üyesi tarafından maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
düzeltilir ve verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Kayıt yaptırılan derslerin başarılması zorunludur.
(2) Derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri açıldıkları ilk ya-

rıyılda tekrarlamak zorundadır. Öğrenciler, bu derslerin en geç müteakip iki yarıyıl içerisinde
açılmaması durumunda, danışman ve ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yö-
netim kurulunca onaylanan dersleri alırlar.

(3) Ders tekrarından veya eşdeğer dersten başarısızlık hâlinde öğrenciler, başarısız ol-
dukları dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadır.

(4) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
bir kez tekrarlayabilir. Başarı ortalaması hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı
en son not geçerlidir.

(5) Öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için tekrar ettikleri derslerden başarısız ol-
maları halinde bu dersleri tekrar almak ve başarmak zorundadırlar.

Ders başarı ortalaması
MADDE 25 – (1) Öğrencinin başarı durumu AGNO olarak hesaplanır. AGNO; öğren-

cinin lisansüstü programda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl
da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile o dersin başarı no-
tunun bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendinde belirtilen katsayısı
ile çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi
ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağ-
lamaktır. Bu program toplam 24 krediden az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, bir seminer
dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir. Seminer çalışması
tamamlandıktan ve danışmanın onayından sonra öğrenci tarafından sunumu yapılır, başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her
yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
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(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer enstitülerde veya yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu şekilde alınan dersler toplam kredi
saatinden sayılır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı tarafından
yürütülür. Ancak, danışmanı atanmadığı veya bulunmadığı durumlarda bu işlemler ilgili enstitü
anabilim dalı başkanı tarafından gerçekleştirilir.

Süre
MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının normal süresi, iki yarıyılı ders, iki

yarıyılı ise tez çalışması olmak üzere dört yarıyıl; azami süresi ise altı yarıyıldır. Azami öğrenim
süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve
46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.

(2) Öğrenciler üçüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler.
Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir danışmanı en

geç birinci yarıyılın sonuna kadar, danışmanın belirleyeceği tez konusunu ise en geç ikinci ya-
rıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye bildirir. Danışman önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu
onayı ile kesinleşir.

(2) Danışman ilgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. Ens-
titü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora
unvanına sahip öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Danışmanın önerisi, enstitü
anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci da-
nışmanı atanabilir. İkinci danışmanın en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(3) Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili enstitü
yönetim kurulu onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.

(4) Danışmanları, öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danışmanlık
görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü mü-
dürlüğünce tespiti halinde anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin danışmanı
ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.

(5) Öğrenci ve/veya danışmanının talebi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve ilgili
enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin danışmanı değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önün-
de sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; biri öğrenci danışmanı, biri ilgili anabilim dalı öğretim
üyesi, bir diğeri de enstitüye bağlı başka anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim ku-
rumundan olmak üzere üç ya da beş üyeden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili anabilim dalından, diğeri
de enstitüye bağlı başka anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere iki de yedek üye belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda varsa ikinci danışmanı
jüri üyesi olamaz. Öğrenci jüri üyelerine gönderilmek üzere beş adet, jürinin beş üyeden oluş-
ması durumunda yedi adet, ciltlenmemiş tez örneğini ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır.
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(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri
üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-
lemler Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(5) Tez sınavı sonunda jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili ens-
titüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, düzeltme kararının
verildiği tarihten itibaren en çok üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden
savunur. İlk savunma sonunda veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye
anabilim dalı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Yeni tez
konusu verilen öğrenci yeni bir danışman atanmasını talep edebilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları da sağlayan öğrenci, yük-

sek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren
en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek li-
sans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-
lındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Programın amaç ve kapsamı
MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam 24

krediden az olmamak şartıyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışma-
sından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile-
bilir.

(4) Lisans dersleri doktora ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları, ilgili enstitünün teklifi ile yurtiçi ve yurtdışı bütünleşik doktora

programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul ve esas-
lara göre yürütülür.

Süre
MADDE 32 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için sekiz yarıyıldır. Süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar,
2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.
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(2) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan, tez önerisi kabul
edilen ve tez çalışmasının gereklerini yerine getiren öğrencilerden, yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler tezini en erken altıncı yarıyılın bitiminde teslim edebilir. Ayrıca öğrenci, tez
önerisi kabul edildikten sonra en az iki dönem için başarılı tez çalışması ara raporu vermek zo-
rundadır.

Danışman atanması
MADDE 33 – (1) Enstitü yönetim kurulu, her öğrenciye, anabilim dalı başkanlığının

görüşünü de alarak bir danışman tayin eder. Doktora danışmanı, en geç öğrencinin kabul edil-
diği ilk yarıyılın sonuna kadar atanır. Danışmanı atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığını
ilgili anabilim dalı başkanı yürütür. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerek-
tirdiği durumlarda, ikinci danışmanı atanabilir.

(2) Danışman ilgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir. Da-
nışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim ku-
rulunun kararı ile ikinci danışmanı atanabilir. İkinci danışmanının en az doktora derecesine sa-
hip olması gerekir.

(3) Danışmanının başka bir yükseköğretim kurumuna geçmesi durumunda ilgili enstitü
yönetim kurulu onayı ile bu danışmanlığı devam edebilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.
(2) Derslerini başarıyla tamamlayan, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğ-

renci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sı-
navları Ocak-Şubat ve Haziran-Temmuz aylarında yılda iki kez yapılır. Bu iki sınav dönemi
dışında yeterlik sınavı yapılmaz. Belirtilen süreler sonunda doktora yeterlik sınavına mazeretsiz
olarak girmeyen veya başarısız olan öğrenci, izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sı-
navına girer.

(3) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi, anabilim dalı başkanlığınca her yıl Kasım ayının ilk haftasında öne-
rilir ve ilgili enstitü yönetim kurulunca onaylanır. Komite, anabilim dalı başkanı ile dört öğretim
üyesinden oluşur. Komitenin görev süresi atanma tarihinden itibaren bir yıldır. Komite; farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla en az üç asil ve bir
yedek üyeden oluşan sınav jürileri kurabilir. Öğrencinin danışmanı, jüri üyesi olamaz.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı
sınavda başarılı olamayan öğrenci sözlü sınava giremez. Sınavın sözlü aşaması, öğretim ele-
manlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden ayrı ayrı
başarılı olmak için jüri üyelerinin verdiği notların ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması
gerekir. Doktora yeterlik komitesi, sınav sonucunu yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde
enstitüye bildirir.

(5) Yazılı sınavı başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, aynı jüri ile
bir sonraki yeterlik sınav döneminde sadece sözlü sınava girer. Bununla birlikte, üst üste iki
yazılı sınavda ya da üst üste iki sözlü sınavda başarılı olamayan öğrenci danışmanının önerisi
ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan 9
kredilik üç dersi başarıyla tamamlar ve iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda
yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

(6) Doktora yeterlik komitesi tarafından, yeterlik sınavını başaran bir öğrenciden yeni
ders/dersler alması istenebilir. İlave olarak alınacak bu ders/dersler başarılmak zorundadır.

21 Mart 2013 – Sayı : 28594                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 269

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 269



Tez izleme komitesi
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka il-
gili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Danışmanın önerisi ve enstitü anabilim
dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseköğretim ku-
rumları dışından doktor unvanına sahip en fazla bir uzman tez izleme komitesinde yer alabilir.
İkinci danışman olması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, belirlenen formata uygun olarak
hazırladığı tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite
üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine ilişkin
kararını salt çoğunlukla alır. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, dilediği takdirde yeni bir danışman ve tez konusu
seçilmesi için anabilim dalı aracılığı ile ilgili enstitüye başvurabilir. Bu talep, enstitü yönetim
kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atana-
bilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Raporları komite ta-
rafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci, anabilim dalı
önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile mevcut danışman veya farklı bir konuda yeni
bir danışman ile çalışmalarına devam edebilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 37 – (1) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları

ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önün-
de sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kuru-
lunun kararıyla belirlenir. Jüri, tez izleme komitesini de kapsayacak şekilde en az biri başka
bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asil iki yedek üyeden oluşur. En
çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor
unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden,
diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye
seçer.
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(3) Eş danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda jüri, en az ikisi başka bir yük-
seköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere yedi üyeden oluşur. Eş danışmanın tez jü-
risinde bulunmaması durumunda ise jüri, ikinci fıkra hükümlerine göre oluşur.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru–cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(5) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-
lemler Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(6) Doktora öğrencilerinin tezle ilgili çalışmaları hakkında ulusal veya uluslararası et-
kinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması mezuniyet şartı
olarak aranır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. İlk savunma so-
nunda veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye anabilim dalı önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışmanı atanarak yeni bir tez konusu verilebilir.

Doktora diploması
MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer şartları da sağlamak kaydıyla

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Danışman değişikliği
MADDE 39 – (1) Lisansüstü öğrencilerin danışmanları; ölüm, emeklilik, başka üni-

versiteye naklen atanma, uzun süreli yurt içi veya yurt dışında görevlendirilme, uzun süreli
hastalık ve benzeri durumlar ile enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği mazeretler sebe-
biyle, ilgili anabilim dalı başkanlığının ve gerekli ise danışmanın görüşü de alınarak, başlanılan
çalışmalar devam ettirilecek şekilde ilgili enstitü yönetim kurulunca değiştirilebilir. Bu haller
dışında; öğrencinin yazılı gerekçeli talebi veya danışmanın yazılı olarak danışmanlıktan çekil-
me beyanı halinde de anabilim dalı başkanlığının görüşünü alarak enstitü yönetim kurulu, da-
nışman değişikliği yapabilir.

Muafiyet
MADDE 40 – (1) Muafiyet için öğrencilerin, ilgili enstitü müdürlüğüne muafiyet iste-

dikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile ders içeriklerini kapsayan
onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) Başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ikinci haftasının sonuna
kadar yapılır. Muafiyet isteği, ilgili anabilim dalı görüşüne istinaden ilgili enstitü yönetim ku-
rulunca değerlendirilir ve karara bağlanarak intibakı yapılır. Muafiyet talebi ilgili enstitü yö-
netim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu
derslere devam ederler.
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(3) Derslerin muaf olarak sayılabilmesi için; muafiyet talebinde bulunulan derslerin ba-
şarı notunun, bu Yönetmelikte belirlenen harf notlarından yüksek lisans için en az CC harf
notu veya karşılığı, doktora için en az CB harf notu veya karşılığı olması gerekir. Lisansüstü
programlarında başarılı/başarısız olarak değerlendirilen dersler için harf notu veya karşılığı
aranmaz.

(4) Uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları kapsamında öğrencinin aldığı
derslerin notları Üniversitede uygulanan not sistemine dönüştürülerek not döküm belgesine iş-
lenir.

(5) İlgili enstitü yönetim kurullarınca muafiyetleri uygun görülen dersler, not döküm
belgesinde M harf notu ile gösterilir.

(6) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerden muaf olabilmesi için, dersi
alıp başarılı olduğu tarihten itibaren üç yıldan fazla bir süre geçmemesi gerekir.

Mazeretler ve kayıt dondurma
MADDE 41 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurularda ders kaydı yaptırmış

olmak şartı ile yarıyılın ilk on iş günü içinde yapılır. Ancak bir eğitim-öğretim yılı kayıt don-
durmak isteğinde olan öğrenciler için ders kaydı yaptırma şartı aranmaz. Bu öğrenciler başvu-
rularını ders kayıt süresi içinde yapar. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu
sürenin dışındadır. Öğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan az olamaz. Sağlık nedenine
dayanan kayıt dondurma istekleri hariç eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt
dondurulabilir.

(2) Öğrencinin askere alınması veya tutuklu olması durumunda, müracaat etmeleri ha-
linde ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile bu durumun sona ereceği tarihe kadar kaydı
dondurulur.

(3) Yurt dışına gitme, doğal afet ve benzeri durumlarda veya ilgili enstitü yönetim ku-
rulunun uygun göreceği mazeretler sebebiyle, lisansüstü öğrencilerine en fazla iki yarıyıl olmak
üzere, enstitü yönetim kurulunca kayıt dondurma hakkı tanınabilir.

(4) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara gire-
mez.

(5) Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uza-
tılır.

Disiplin
MADDE 42 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı uzaktan

eğitim yapan birimlerde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yapılan öğretim ve sınavlarda
uygulanacak ortak esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim

yapan birimlerde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen eğitim-öğretim programla-
rına, öğretim, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, de-
vamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, diğer öğretim çalışmaları ile akademik danışmanlık iş-
lemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) İlgili birim kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan enstitü,

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kurullarını,
b) İlgili birim yönetim kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan

enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,
c) İlgili eğitim birimi: Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan enstitü,

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
ç) Öğrenci: Uzaktan eğitim bölüm, program ya da dersleri bulunan eğitim kurumların-

daki kayıtlı öğrencileri,
d) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim yılı
MADDE 5 – (1) İlgili eğitim birimlerinde eğitim ve öğretim, Senatonun onayladığı

akademik takvime göre yürütülür.
Eğitim ve öğretim türleri
MADDE 6 – (1) İlgili eğitim birimlerinde, bu Yönetmelik kapsamında iletişim ve bilgi

teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim yapılır.
Eğitim ve öğretim dönemleri
MADDE 7 – (1) İlk kayıt, öğretime başlama ve bitiş tarihleri, kayıt yenileme, sınav ve

benzeri tarihleri gösteren akademik takvim, Senato tarafından belirlenir.
Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Öğretim programında öğretim dili Türkçedir. Gerektiğinde öğretim

dilinin en az %30’u İngilizce olan programlar da açılabilir.
(2) Zorunlu yabancı dil İngilizcedir. Yabancı dil muafiyeti, Senato kararlarına göre ya-

pılır.
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Öğretim programları ve dersler
MADDE 9 – (1) Bölüm dersleri ile bu derslerin yarıyıllara göre dağılımları, haftalık

saatleri, kredileri ve ön şartları, öğretim türleri ve türler için öngörülen yarıyıl ve süreleri, ilgili
eğitim birimi yönetim kurulunca belirlenir ve bu birim kurulunun onayına sunulur.

(2) Öğretim programlarında ilgili birim kurulu tarafından yapılacak ve Senato tarafından
onaylanan değişiklikler sonucunda toplam ders saatlerinde ortaya çıkabilecek değişmeler; is-
tenilirse yapılacak uyum programı ile eski ve yeni girişli tüm öğrencilere uygulanır. Öğretim
programlarında yapılan değişiklikler sonucunda, yeni programa intibak, program değişikliği
sırasında hazırlanan ve kurul tarafından onaylanan uyum esaslarına göre yapılır.

Sınıf geçme, ders geçme ve ön şartlı dersler
MADDE 10 – (1) Eğitim ve öğretim programları, ilgili eğitim biriminin yarıyıllarına

göre düzenlenmiş ders seçme esaslarına göre uygulanır. Öğrenciler mezun olabilmek için, ilgili
birim kurulunun belirlemiş olduğu en az kredi miktarını bu derslerden sağlarlar. 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler-
den sağlanan krediler, bu kredi miktarının dışındadır.

Ders muafiyetleri
MADDE 11 – (1) İlgili eğitim birimine ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, ilk iki hafta

içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üze-
rinden en fazla beş yıl geçmiş olmak şartıyla muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı veya başarısızlığı

nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygu-
lama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Ancak eş zamanlı ve eş zamansız
olarak yürütülmekte olan program ve derslerde devam zorunluluğu, uzaktan eğitim sistemin-
deki öğrenci hareketleri ile tespit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri ve Danışmanlık

Kayıt ve kabul
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programları kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar,

akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle enstitüye başvurarak kesin kayıt-
larını yaptırmak zorundadır. Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen, birinci dereceden yakını
veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan veya enstitü
yönetim kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler. Lisansüstü
programları kazanan adaylar sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

Danışmanlık
MADDE 14 – (1) İlgili birim yönetim kurulunca her program için bir akademik danış-

man ve her ders için bir ders danışmanı görevlendirilir. Ders danışmanları, öğrenciyle ilgili bi-
rim yönetim kurulunun belirlediği formatlarda internet üzerinden eş zamanlı ve internet üze-
rinden farklı zamanlarda iletişim kurmakla yükümlüdür.

Ders alma
MADDE 15 – (1) Öğrenciler; her eğitim ve öğretim yarıyılında akademik takvimde

belirlenen süre içinde ders kayıtlarını internet üzerinden yapar.
(2) Öğrenciler ders kaydını yaptırmadan önce; belirtilen hizmetleri alabilmeleri için,

20 nci maddede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.
(3) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde kaydolmadığı derslere devam

edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu
iptal edilir.

(4) Alınması gereken yarıyılda alınmamış veya alındığı halde başarısız olunan dersler,
dersin tekrar açıldığı ilk yarıyılda tekrar alınır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları ve Notlar

Sınavlar
MADDE 16 – (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorun-

dadır.
(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin

takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapıl-
ması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuvar raporu veya benzeri uy-
gulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretim üye-
since, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların önlisans ve lisans için %60’ı, li-
sansüstü için %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun önlisans ve lisans için %40’ı, lisansüstü
için %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariç, önlisans ve lisans öğ-
rencileri için başarısızlık veya koşullu başarılı olması durumunda, lisansüstü öğrencileri için
başarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı
hakkı tanınır.

(4) Yarıyıl içi sınavına giremeyen ve mazereti ilgili birim yönetim kurulu tarafından
kabul edilen öğrenci yarıyılın son haftası içinde yapılacak yarıyıl içi mazeret sınavına girebilir.
Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Önlisans ve lisans öğrencileri için geçerli olan mezuniyet sınavına girebilmek için
ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Me-
zuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Mezu-
niyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik tak-
vimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel
not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en
fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir. Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en
az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav
ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.

Notlar, notlarda maddi hata ve başarı değerlendirmesi
MADDE 17 – (1) Önlisans ve lisans öğrencilerinin başarı notu aşağıda belirtildiği şe-

kilde tespit edilir:
a) Öğrencinin bir dersteki başarısı, bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Ders ba-

şarı değerlendirmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu sınavından aldığı
notlar birlikte değerlendirilerek yapılır.

b) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
Başarı Notu Katsayı Açıklama
AA 4.00 Mükemmel
BA 3.50 Pekiyi
BB 3.00 İyi
CB 2.50 Orta
CC 2.00 Yeterli
DC 1.50 Koşullu Başarılı
DD 1.00 Başarısız
FD 0.50 Başarısız
FF 0.00 Başarısız
F0 0.00 Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik
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c) Başarı notu olarak kullanılan harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:
Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci ilgili

dersten başarılı kabul edilir.
1) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış kabul edilir.

Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için
AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı der-
si/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00
olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

2) Bir dersten (DD), (FD) ve (FF) harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır
ve AGNO hesabına katılır.

3) Bir dersten (F0) harf notunu alan öğrenci, o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız
sayılır ve AGNO hesabına katılır.

4) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli
olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz
olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

6) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni
alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönün-
ceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

7) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek
ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına
katılmaz.

(2) Lisansüstü öğrencilerinin başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir:
a) Notların başarı notu aralıkları aşağıdaki gibidir.
Yüzlük Değer Başarı Notu Katsayı
90-100 AA 4.00
80-89 BA 3.50
70-79 BB 3.00
60-69 CB 2.50
50-59 CC 2.00
40-49 DC 1.50
30-39 DD 1.00
20-29 FD 0.50
0-19 FF 0.00
Devamsız F0 0.00
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;
G: Geçer/Başarılı,
K: Kalır/Başarısız,
M: Muaf,
E: Eksik
olarak tanımlanır.
c) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; bilimsel hazırlık ve yüksek li-

sans programlarında en az CB (2.50), doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise en az BB
(3.00) olması gerekir.
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ç) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), her dersten alınan başarı notunun sayısal de-
ğerinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredile-
rinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç, virgülden sonra üçüncü hane yuvarla-
tılarak iki hane ile belirtilir.

d) AGNO, saydırma işleminde kullanılan başarısız dersler hariç alınan tüm dersler dik-
kate alınarak hesaplanır.

e) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun bi-
limsel hazırlık ve yüksek lisans programlarında en az 2.50, doktora ve sanatta yeterlik prog-
ramlarında en az 3.00 olması gerekir. AGNO’su bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim
süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notları bu değerlerin altında kalan derslerden yeteri ka-
darını tekrarlar ve/veya yeni ders alabilirler. AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden son
alınan not geçerlidir. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine işlenir.

f) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız
sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

g) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarı-
lı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim
faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce
almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan
dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin
devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade
eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.

(3) Önlisans/Lisans seviyesinde, öğrenci, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarının
ilan edilmesinden başlayarak bir hafta içinde bağlı olduğu fakülte dekanlığına bir dilekçeyle
başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Fakülte dekanı, maddi bir hata
yapılıp yapılmadığının saptanması için sınav kâğıdını, ilgili öğretim üyesinin de aralarında bu-
lunduğu üç kişilik bir komisyona inceletir. Not değişiklikleri, ilgili fakülte yönetim kurulu ka-
rarıyla kesinleşir.

(4) Lisansüstü seviyesinde, öğrenci, yarıyıl içi sınavı veya diğer değerlendirme sonuç-
larının ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilan edilmesinden başlayarak bir hafta içinde anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığına bir dilekçeyle başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini
isteyebilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının saptanması
için sınav kâğıdını, üç kişilik bir komisyona inceletir. Komisyon raporu enstitü yönetim kurulu
kararıyla kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğrenime Ara Verme, Mezuniyet ve Diploma İşlemleri,

Katkı Payı Ödemeleri ve İlişik Kesme

Öğrenime ara verme
MADDE 18 – (1) Öğrenime ara verme konusundaki esaslar Senato tarafından belirle-

nir.
Mezuniyet ve diploma
MADDE 19 – (1) Önlisans ve lisans öğrencilerine yönelik olan mezuniyet ve diploma

işlemleri şu şekildedir:
a) Bir bölümün/programın öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj

ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde ta-
mamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları fakülte, bölüm ve varsa program adının belirtildiği bir
diploma verilir.
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b) Öğrenimlerini bitirenlere diplomanın yanı sıra öğrenimleri süresi içinde aldıkları her

türlü dersi, başarı notlarını, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortala-

masını ve bölümlerini belirten bir not çizelgesi (transkript) ve diploma eki verilir.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması 3.50-4.00 olan öğrenciler "yüksek onur", 3.00-3.49

olanlar ise "onur" öğrencisi sayılırlar. Bu değerlendirmeler not çizelgesinde belirtilir.

ç) Diplomalarda ikinci öğretim ibaresine yer verilmez.

(2) Lisansüstü öğrencilere yönelik olan mezuniyet ve diploma işlemleri şu şekildedir:

a) Yüksek lisans öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş ve

ulusal/uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış

olması veya ulusal/uluslararası dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir ma-

kalesinin/bildirisinin bulunması veya ulusal/uluslararası bir projede yer alması mezuniyet için

yayın koşulu olarak aranır.

b) Doktora/Sanatta yeterlik öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üre-

tilmiş ve uluslararası herhangi bir indeks kapsamındaki dergide yayınlanmış veya yayına kabul

edilmiş en az bir makalesinin olması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır.

c) İlk iki fıkradaki mezuniyet için yayın koşulu gerektiğinde Senato tarafından artırıla-

bilir.

Katkı payı ödemeleri ve ilişik kesme

MADDE 20 – (1) Önlisans/lisans öğrencileri için katkı payı ödemeleri ve ilişik kesme

ile ilgili hususlar aşağıdaki gibidir.

a) Her öğretim yılında, ilgili mevzuatla belirlenen miktarda katkı payı/öğrenim ücreti

öderler. Katkı payını yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz. Derslerin

başladığı günün mesai saati bitimine kadar yapılan başvurular dışında, kayıt silme halinde alı-

nan katkı payları iade edilmez.

b) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir yarıyıl için belirlenen asgari ders-

lerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre yarıyıl sonu itiba-

riyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda

birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

c) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir yarıyıl için belirlenen asgari ders-

lerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre yarıyıl sonu itiba-

riyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki yarıyılda

ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.

ç) (b) ve (c) bentlerinin uygulanmasında; azami öğrenim süresini doldurmamış olan

öğrenciler dikkate alınır. Yaz öğretiminde alınan dersler hesaba katılmaz. Yıl sistemine göre

öğretim uygulayan programlarda sıralama ikinci dönem sonunda yapılır. Önceki yarıyıllarda

başarısız dersi olanlar değerlendirmeye alınmaz. İlk yüzde ona giren öğrenci sıralamasında

olan öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan öğrenci de bu haktan yararlanır.

d) Kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Senato kararları doğrultusunda yapılır.

e) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Öğrenci İş-

leri Daire Başkanlığına başvurarak ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlarını sildirebilirler. Bu

takdirde ödemiş oldukları harç ve ücretler geri ödenmez.
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f) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak isteyen, çıkarılan veya mezun olanların Üni-

versitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur. İlişik kesme işlemlerini

tamamlamayan öğrencilere diploma veya dosyalarından herhangi bir belge verilmez.

(2) Lisansüstü öğrencilerinin katkı payı ödemeleri ve ilişik kesme ile ilgili hususları

aşağıdaki gibidir.

a) Öğrenciler her akademik yıl öğrenimlerine devam edebilmek için akademik takvimde

belirtilen tarihlerde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dö-

neme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek zorundadır.

b) Öğrenimini azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun

46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim

ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Öğrencinin

kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma

cezası alması durumunda ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir ve ödemiş olduğu

katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez. Bakanlar Kurulu kararları ve 2547 sayılı Yük-

seköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre belirlenen ücretler esas alınır.

c) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim ku-

rumundan çıkarma cezası alması durumunda enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir ve

ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

(3) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini öde-

meyen ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için

kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/1/2012 tarihli ve

28178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eği-

tim-Öğretim Yönetmeliği ile 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer

mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME
KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/13)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince

tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 28/1/2013
tarihli ve 2013/4271 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kredi açılması uygun bulunan kişilerin, söz konusu Ba-
kanlar Kurulu Kararında belirlenen indirim oranlarından yararlanabilmek için uymaları gereken
teknik kriterlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Bu Tebliğ ile belirlenen teknik kriter-
lerin sağlanmış olması, Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kredi açılacağı anlamını taşı-
maz.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 28/1/2013 tarihli ve 2013/4271 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarının ekinde yer alan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karara daya-
nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Çok yıllık yem bitkisi: Yem bitkilerinden yonca, korunga ile yapay çayır mera tesisi

oluşturabilmek için yapılan karışımı,
ç) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı hayvanları,
d) Damızlık Belgesi: 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, ana
ve babası bilinen ve kayıt sisteminde kayıtlı damızlık hayvanlara verilen belgeyi,

e) Damızlık işletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş iş-
letmeleri,

f) Damızlık kanatlı: Yumurta veya et üretiminde kullanılacak civcivlerin üretimi için
geliştirilmiş sürüyü oluşturan kanatlıları,

g) Damızlık kanatlı işletmesi: Damızlık ticari üretim veya damızlık araştırma amacı ile
kurulmuş, Bakanlıktan damızlık izni veya faaliyet onay belgesi almış, üretime yönelik damızlık
veya ticari civciv ve/veya kuluçkalık yumurta üreten işletmeleri,

ğ) Fidan: Anaç, çöğür, yoz veya çelik üzerine aşılama veya doğrudan eşeysiz vegetatif
yollarla çelik, daldırma, doku kültürü yöntemleri ile üretilen aşılı ve aşısız meyve, asma fidan-
larını,

h) Fide: Özel olarak hazırlanmış ortamlarda belli bir büyüklüğe kadar geliştirilmiş, canlı
ve yapraklı tek yıllık sebze ve çilek bitkisini,

ı) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il ve ilçe müdürlüğünü,
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i) İyi tarım uygulamaları (İTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir,
ekonomik açıdan kârlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye
önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,

j) Karar: 28/1/2013 tarihli ve 2013/4271 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,
k) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşın-

caya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek
veya tüzel kişileri,

l) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygu-
lamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar
olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki ve-
rilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

m) Kuluçkahane: Damızlık ve ticari amaçla, kuluçkalık yumurtalardan civciv çıkaran
işletmeleri,

n) Meyve ve asma fidanı sertifikası: Meyve ve asma fidanının anaç ve üzerine aşılanmış
çeşidi belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen
belgeyi,

o) Modern basınçlı sulama: Bitkilerin normal gelişmeleri için gereksinim duydukları
su miktarının doğal yağışlarla karşılanamayan kısmının bitki kök bölgesine kapalı borularla
belirli bir basınçla ileten; yağmurlama, mikro yağmurlama (mini spring) ve damla sulama yön-
temlerini,

ö) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
p) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak

organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün top-
lanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma,
pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlem-
lerini,

r) Örtüaltı üretimi: Örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin, geliştirilmesi, teşvik edilmesi,
kayıt altına alınması, izlenmesi ve raporlanması suretiyle planlı bir üretimin sağlanması ama-
cıyla 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt
Altına Alınması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre örtüaltında yapılan üretim şeklini,

s) Sertifikalı fidan: Sertifikalı üretim materyali ile üretilerek, kontrol sonucu sertifika-
landırılan fidanı,

ş) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş ve üretim izinli çeşitlerin tarla ve laboratuvar
muayeneleri yapılarak, mevzuattaki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiket-
lenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumlukları,

t) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürünü/organik girdiyi
kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan
hallerde yaptırılacak analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki
verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

u) Standart fidan: Etiketinde belirtilen ismi üreticisi tarafından garanti edilen, menşei
sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, kontrol sonucu belgelendirilen fidanı,

ü) Su kaynağı: Sulama suyunun temin edileceği depolama yapıları, pınarlar, göller,
akarsular ve sulama kanallarını,

v) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Kuluçkahanede yavru balık üretimi yapan yetişti-
ricilere Bakanlıkça verilen belgeyi,

y) Su ürünleri ruhsat tezkeresi: Su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı ge-
milerine, Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
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z) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere
Bakanlıkça verilen belgeyi,

aa) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,
bb) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vegetatif (fide, fidan, aşı gözü, aşı

kalemi, yumru, çelik ve soğan) ve generatif (tohum) çoğaltım materyalini,
cc) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten ve Bakanlık tara-

fından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
çç) Yaygın bitkisel üretim: Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında be-

lirtilmeyen, yağlı tohumlu bitkiler, hububat, baklagil ve meyve-sebze gibi üretim konuları ile
Karar’da belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kap-
asitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularını,

dd) Yaygın hayvansal üretim: Hayvansal üretim konu başlığı altında Karar’da belirtil-
meyen hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin veya Karar’da belirtilen
hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite,
ırk, yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan konuları,

ee) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarımda ve iyi tarım uygulamalarında, kontrol ve
sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından
yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ff) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt
birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
MADDE 4 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları
veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırı-
lacak olan yatırım kredileri, manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı alaca), brown swiss, si-
mental (flekvi) ve jersey ırkı Damızlık Belgeli süt sığırı alımlarını, barınak yapımını ve tadi-
latını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme
makinesi ve silaj makinesi alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve di-
ğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme
kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine
işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık süt sığırları, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş), Damızlık
Belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık
yaşta olmalıdır. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kayde-
dilmiş (küpelendirilmiş), ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 48
aylık yaşta olmalıdır. Yatırım kredilerinde; Damızlık Belgesi sadece süt sığırı alımı için istenir
ve aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde
işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı oldu-
ğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.
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Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği
MADDE 5 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde damızlık etçi sığır yetiştiriciliği işletmesi kurmaları
veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırı-
lacak olan yatırım kredileri, angus, hereford, şarole ve limuzin ırkı Damızlık Belgeli hayvan
alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme
makinesi ve silaj makinesi alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve di-
ğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme
kredisi kapsamında değerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kayde-
dilmiş (küpelendirilmiş), Damızlık Belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk do-
ğumunu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olmalıdır. Yatırım kredilerinde, Damızlık Belgesi sa-
dece hayvan alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına
yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şe-
kilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istene-
cektir.

Damızlık düve yetiştiriciliği
MADDE 6 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; elli baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli
baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak
olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi,
çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alım-
larını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler
ve Damızlık Belgeli hayvan alımları işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık dişi danalar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlan-
ması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kay-
dedilmiş (küpelendirilmiş), Damızlık Belgesine sahip ve 4-13 aylık yaşta olmalıdır. İşletme
kredilerinde, Damızlık Belgesi sadece hayvan alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme
kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak
küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe mü-
dürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 7 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde kapasiteye sahip büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırı-
lacak olan yatırım kredileri, hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi,
süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj maki-
nesi alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini
kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında de-
ğerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzen-
lenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek inek; Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İz-
lenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpe-
lendirilmiş), kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık yaşta ve en az bir doğum yapmış olmalıdır.

21 Mart 2013 – Sayı : 28594                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 283

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 283



İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların
kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe
müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Büyükbaş hayvan besiciliği
MADDE 8 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde manda dahil olmak üzere besi sığırcılığı işletmesi
kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar azami 18 aylık yaşta, erkek olmalıdır.
Ayrıca alınacak hayvanların Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yö-
netmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş)
olmaları ve Türkvet Kayıt Sisteminde en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

(3) Besi sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme
makinesi alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım gider-
lerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme
kredisi olarak değerlendirilir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 9 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; koyun için en az elli baş, keçi (Saanen, Kilis, Domaskus, Ankara ve
kıl keçisi yetiştiriciliği) için en az yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme
kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırı-
lacak olan yatırım kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi,
süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj maki-
nesi alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini
kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında de-
ğerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzen-
lenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilen hayvanların; 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş) ve 9-24
aylık yaşta olmalıdır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde iş-
letmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı oldu-
ğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Küçükbaş hayvan besiciliği
MADDE 10 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya
işletme kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az 6 aylık yaşta ve erkek olmalıdır.
(3) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların

Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt
Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş) ve Koyun Keçi Kayıt Sisteminde en az 3 ay süreyle
kayıtlı olmaları zorunludur.

(4) Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak
olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi
ve çayır biçme makinesi alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üre-
timi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.
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Arıcılık
MADDE 11 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi

kullandırılabilmesi için; Arıcıların, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, asgari 50 adet ve daha fazla
sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısını 50 adet ve üzerine çı-
karmaları, Bombus arısı üreten işletmelerin Bakanlıktan üretim izni almış olması gerekir.

(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;
a) Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), bal süzme makinesi, polen kurutma ve

temizleme, kek hazırlama makinaları alımı,
b) 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için

jeneratör, arıcı barakası veya karavanı alımı,
c) 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arı-

cılara; ana arı üretimi için jeneratör, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı
barakası veya karavanı alımı,

ç) Bombus arısı sektörü için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman
alımı ile diğer yatırım giderlerini,

kapsar.
(3) Arıcılık kapsamında kullandırılacak işletme kredileri;
a) Arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz

gibi) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik
dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı
üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva
çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi) alımı ve benzeri işletme giderlerini kap-
sar.

b) Bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj
malzemesi gibi) giderlerin finansmanını kapsar.

(4) Bu kapsamda; kredi talebinde bulunan arıcılar, il/ilçe müdürlüklerinden veya ilgili
birliklerden alınacak Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi, Bombus arısı üreticileri, il/ilçe müdürlük-
lerinden alınacak Üretim İzinli olduğuna dair yazı ile Banka ve/veya Tarım Kredi Kooperatifine
başvurur.

Kanatlı sektörü
MADDE 12 – (1) Karar Kapsamında, üretim yapacak işletmeler için her dönem asgari;

etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi,
kaz, ördek, bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.500 adet, devekuşu yetiştiriciliğinde 50 adet ve üzeri
kapasitelerde üretim yapılması veya yapılacak olması gerekir.

(2) Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; Kümes, gübre işleme tesisi, yumurta
işleme, tasnif, paketleme ünitesi/tesisi yapımı ve tadilatlarını, bio güvenlik önlemlerini, ilgili
alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(3) Kanatlı sektörüne yönelik işletme kredileri; Ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden,
yetiştirilmek üzere alınacak ticari civciv ve yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme
giderlerini kapsar.

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği
MADDE 13 – (1) Karar kapsamında, damızlık kanatlı üretimi yapacak işletmelere faiz

indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için asgari; damızlık etlik piliç ve da-
mızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 10.000 adet, Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu
Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu yetiştiri-
ciliğinde 1.000 adet, damızlık hindi yetiştiriciliğinde 5.000 adet, damızlık kaz, ördek veya bıl-
dırcın yetiştiriciliğinde 1.000 adet, damızlık devekuşu yetiştiriciliğinde 100 adet ve üzeri
kapasitelerde üretim yapılması veya yapılacak olması gerekir.
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(2) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık kanatlı
üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, bio güvenlik
önlemlerini, ilgili alet - ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(3) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği işletme kredileri; yurtiçi veya yurtdışı damızlık ka-
natlı üretim işletmeleri ve kuluçkahanelerden yetiştirilmek üzere alınacak kuluçkalık damızlık
yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme gi-
derlerini kapsar.

(4) Krediye konu kanatlı hayvanların fatura ve/veya sağlık sertifikalarında damızlık
(büyük ebeveyn (grand parent stock), ebeveyn (parent stock)) oldukları belirtilmelidir.

Su ürünleri yetiştiriciliği
MADDE 14 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin karar kapsamında

faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerin Bakanlık tarafından onaylanmış
olması gerekir. Yatırım kredileri projede yer alan kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri ye-
tiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim
sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı gibi konuların finans-
manını kapsar.

(2) İşletme kredisi ise, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya
su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilerin işletme giderlerinin finansmanını kapsar.

(3) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde
Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetişti-
ricilik belgesinde ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.

Su ürünleri avcılığı
MADDE 15 – (1) Üreticilerin, Bakanlık tarafından su ürünleri avcılığı yapmak üzere

ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemilerinde ürünlerin muhafazası ve kalitesinin korunması
amacıyla muhafaza odalarının yapımı ile buz makinesi alımı, balıkçı gemilerinin izlenmesine
yönelik Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri
cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin modernizasyonu gibi konularda yatırım kredisi,
tekne bakım/onarımı, yakıt, işçilik v.b. giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan
işletme giderlerine yönelik işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırım kredilerinde (münferit alet-ekipman alımları hariç) Bakanlıkça onaylanan
projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen
boy uzunluğu esas alınır.

Yaygın hayvansal üretim
MADDE 16 – (1) Hayvansal üretim konu başlığı altında Karar’da belirtilmeyen hay-

vansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Karar’da belirtilen hayvansal üre-
tim konularında yer almakla birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk
ve yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli
kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Kontrollü örtüaltı tarımı
MADDE 17 – (1) Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklü-

ğündeki seralarda Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğe uygun
olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS)
kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlükle-
rince onaylanan yeni kurulacak işletmelerin, onaylanan fizibilite raporları çerçevesindeki ya-
tırım ve işletme kredisi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

Yurtiçi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
MADDE 18 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında, faiz in-

dirimli kredi kullanabilmeleri için;
a) Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapan

özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması ve/veya sözleşmeli üretim yapması,
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b) Doku kültürü yöntemiyle tohumluk üretimi yapması/yapacak olması,
c) Bakanlık tarafından 18/1/2008 tarihli ve 26760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği esaslarına göre hibrit/standart to-
humluk üretimi yapması/yapacak olması,

ç) Bakanlık tarafından 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği esaslarına göre sebze fidesi üretimi
yapması/yapacak olması ve fide üretici belgesine sahip olması,

d) Bakanlık tarafından 8/7/2010 tarihli ve 27635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği esaslarına göre çilek fidesi
üretimi yapması/yapacak olması ve fide üretici belgesine sahip olması,

e) Bakanlık tarafından 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği ve 3/7/2009
tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifi-
kasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği esaslarına göre sertifikalı/standart meyve ve asma
fidanı/üretim materyali üretimi yapması/yapacak olması ve fidan üretici belgesine sahip olması
gerekir.

(2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, sertifikasyon sürecinde yer alan hasat
sonrası tohum alımı, tohum çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme,
ambalajlama ve depolama gibi faaliyetler karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu
edilebilir. Bu fıkra kapsamındaki makine-ekipman alımlarında zirai kredilendirme belgesi veya
deney raporu aranmaz.

(3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, tohum üretimi, ıslah ve AR-GE süre-
cinde ihtiyaç duydukları sera yatırımları, tohum test laboratuvarları, biyoteknoloji laboratu-
varları, iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri ve diğer altyapı hizmetleri karar kapsamında
işletme ve yatırım kredisine konu edilebilir.

(4) Sebze tohumu üretimi hariç, bu madde kapsamındaki taleplerde tohumluk beyan-
namesi alınır. Üretim sezonuna ilişkin dönem uyumsuzluğunda ise tohumluk beyannamesinin
düzenlenmesini müteakip, Bankaya ibraz edileceğini, aksi takdirde bu Karar kapsamındaki
faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair üreticilerden taahhütname alınır.

Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı
MADDE 19 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında faiz in-

dirimli kredi kullanabilmeleri için;
a) Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması,
b) Yurtiçinde üretilen sertifikalı çilek fidesi veya sertifikalı tohumlardan elde edilen

sebze fideleri ile üretim yapması,
c) Yurtiçinde üretilen sertifikalı/standart meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis etmesi
gerekir.
(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen üretimleri yapan üreticilere iş-

letme ve yatırım kredisi kullandırılır.
(3) Kullanılan tohum, sebze fidesine ait tohum, çilek fidesi ve fidana ait sertifikaların

ibraz edilmesi zorunludur.
(4) Düzenlenen faturalar üzerinde sertifika tarihi ve numarası yazılı olmalıdır.
İyi tarım uygulamaları
MADDE 20 – (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi

Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik)
veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları
kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilerin yatırım ve işletme kredisi talepleri karar kap-
samında değerlendirilir.
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(2) Bireysel sertifikasyon kapsamında faaliyet gösteren üreticiler yetkilendirilmiş ku-
ruluşlar kontrolünde iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunduklarına dair söz konusu ku-
ruluşlar ile yaptıkları sözleşmeyi Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(3) Grup sertifikasyonu kapsamında (üretici örgütü veya müteşebbis) iyi tarım uygula-
maları faaliyetinde bulunan üreticiler bağlı oldukları grubun yetkilendirilmiş kuruluşla yaptığı
sözleşme ile,

a) Grup; üretici örgütü ise, üretici örgütünün idari organına verdikleri iyi tarım uygu-
lamaları faaliyetinde bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi,

b) Grup, müteşebbis çatısı altında bir araya gelen üreticiler ise müteşebbis ile yaptıkları
sözleşmeyi,

Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.
(4) Yetkisi iptal edilen veya askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşmesi olan

üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içinde sözleşme yapılmış olması şartıyla,
Karar kapsamında kredi kullandırılır.

Organik tarım
MADDE 21 – (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010

tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanma-
sına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini ya-
pan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan üre-
ticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve iş-
letme kredisi kullandırılabilir.

(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreti-
cilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde, proje dahilinde veya ferdi olarak organik
tarım faaliyetinde bulunan veya geçiş sürecinde olan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu yetki-
lendirilmiş kuruluşlarla yapılan sözleşmeleri Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca söz-
leşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış
olması şartıyla, Karar kapsamında kredi kullandırılır.

Yaygın bitkisel üretim
MADDE 22 – (1) Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen

yağlı tohumlu bitkiler, hububat, baklagil ve meyve-sebze gibi üretim konularında faaliyette
bulunan üreticiler ile Karar’da belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu
Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularında faa-
liyette bulunan üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Çok yıllık yem bitkisi üretimi
MADDE 23 – (1) Karar kapsamında üreticilerin çok yıllık yem bitkilerinden yonca,

korunga ve yapay çayır mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi
kullanabilmesi için;

a) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun çok yıllık yem bitkisi
ekilişleri yapması,

b) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla çok yıllık yem bitkileri ekilişi yaparak
hasat etmeleri veya edecek olmaları,

c) Toplam ekiliş alanının en az 10 dekar olması,
ç) Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il

müdürlüğünce onaylanması,
d) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun ola-

rak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün
bulunduğu yazının il müdürlüklerinden alınması,
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e) Yeni yapılan ekilişler için kredilendirme başvurularının kabul edilmesi,
f) Yonca ve yapay çayır mera ekilişi için en az 4 yıl, korunga ekilişi için ise en az 3 yıl

süre ile tesisin bozulmaması,
gerekir.
Tarımsal mekanizasyon
MADDE 24 – (1) Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üre-

ticiler tarafından kullanılan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ
(Tebliğ No: 2000/37) esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizas-
yon araçları için, yatırım kredisi kullandırılabilir.

Modern basınçlı sulama
MADDE 25 – (1) Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması ama-

cıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması konusundaki
kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, de-
rin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi
talepleri modern basınçlı sulama içerisinde değerlendirilir.

(3) Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama/derin
kuyu/suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri ise diğer üretim konuları dahilinde de-
ğerlendirilir.

(4) 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su
temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre Arama Belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır ve bu konuda kredi
talebinde bulunan üreticilerden, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri veya il özel idareleri tarafından
onaylanmış proje raporunu kredi başvurusu esnasında ibraz etmeleri gerekir.

(5) Proje kredi talebi uygun bulunan her başvuru için, üretici iki adet EK-1’de yer alan
Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu düzenleyerek, Banka veya TKK’ya ibraz eder. Formun
bir adedi Banka veya TKK tarafından uygulamanın yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.

Arazi alımı
MADDE 26 – (1) Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işlet-

melerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazi-
lerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadı-
ğına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınmasına yönelik kredi talepleri Banka ve TKK’nın
kendi iç mevzuatı paralelinde olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilebilir.

Diğer üretim konuları
MADDE 27 – (1) Kararda belirtilen üretim konuları başlığı altında yer almayan bitkisel,

hayvansal ve muhtelif üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin kredi talepleri bu kap-
samda değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Başvuru
MADDE 28 – (1) Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya

ve TKK’ya yapılır. Başvurular Banka ve TKK’nin kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde
değerlendirilir ve uygun bulunanlara kredi kullandırılır.

(2) Mevcut işletmelerin satın alınmasında; tesisin en az kredi geri dönüşü tamamlanın-
caya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden ve/veya Banka/TKK mevzuatında
belirtilen taahhütname ile başvurulur. İşletmenin krediye başvuru tarihinden önce satın alınması
halinde ise işletmenin satın alındığını gösteren belge de başvuru sırasında verilir.
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İzin işlemleri
MADDE 29 – (1) Karar kapsamındaki krediler; ilgili mevzuata göre kuruluş ve çalışma

izni almış ve/veya alacak işletmelere kullandırılır.
Sigorta
MADDE 30 – (1) Karar kapsamında, kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan

sigortaya konu olabilecek varlıklar ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettiril-
mesi zorunludur.

Kredilerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 31 – (1) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan teşvik,

destek ve hibe programlarında yer alan faiz desteği niteliğindeki desteklerden faydalanan iş-
letmelere, Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak işletmelerden;
Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan teşvik, destek ve hibe prog-
ramlarında yer alan faiz desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden
yararlandıklarının tespiti halinde, Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul
ettiklerine dair taahhütname alınır.

(2) Geçmiş Kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, mevcut ya-
tırım kredisine ait anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda, kapasite artı-
rımı da dahil, Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmaz.

(3) Bu Tebliğde yer alan kredi konularından kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.
Raporlama
MADDE 32 – (1) Banka ve TKK tarafından Karar kapsamında kullandırılan kredilere

ait bilgiler, il ve konu bazında aylık olarak Bakanlığa ve Müsteşarlığa gönderilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 33 – (1) 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C.

Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Ya-
tırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:
2012/26) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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21/3/13       ÇARŞ     CAYMAZ 
2288-98 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

21 Mart 2013 
PERŞEMBE Sayı : 28594 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 40. Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/161 
Karar No : 2012/355 
Mahkememizin 01/06/2012 tarih 2011/161 Esas 2012/355 karar sayılı kararı ile 

kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan TCK.nun 
142/1,51/3-4-5-8 maddeleri gereğince 2 yıl hapis cezası verilen karar Mustafa ve Feride oğlu, 
11/09/1961 doğumlu, Malatya, Arguvan, Karahüyük nüfusuna kayıtlı ALİ ELÇİ'ne Fatih Mah. 
Hatboyu caddesi, Meydan Pasajı No: 24 Dükkan no: 8 Küçükçekmece İstanbul adresine normal 
tebligat, Tebligat Kanunun 21. maddesine ve Tebligat Kanunun 35. maddesine göre tebligat 
gönderildiği, bu adreste Hatboyu Caddesinde Meydan Pasajının bulunmadığından bahisle tebligat 
bila tebliğ iade edilmiştir. 

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de 
ilanen tebliğine, 

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin 
mahkememize gönderilmesine, 

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline, 
İlan olunur. 2320/1-1 

—— •• —— 
Çifteler Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/65 
Karar No : 2013/6 
Mahkememizin 10/01/2013 tarih ve 2012/65 esas 2013/6 sayılı kararı ile Sefer ve Nurcan 

oğlu, 27/09/1976 doğumlu, Ankara, Gölbaşı, Boyalık mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık HARUN 
CIHAN'ın katılan Hasan Erkılıç'e karsı üzerine atılı güveni kötüye kullanma suçundan 5237 
Sayılı TCK'nın 155/1. maddesi gereğince yargılanmaları için mahkememize kamu davası açılmış 
ise de, katılanın beyanları ve tüm dosya kapsamından sanık hakkında düzenlenen iddianamede 
belirtilen olay nedeni ile üzerine atılı suçun TCK'nın 142/1-b maddesinde yer alan hırsızlık 
suçunu sübut vermesi ihtimaline binaen hakkında yargılama yapılması gerektiği ve bu suçtan 
yargılama yapma görevinin Çifteler Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu anlaşıldığından CMK 
4,5. maddesi uyarınca mahkememizin GÖREVSİZLIGINE, karar kesinleştiğinde dosyanın 
ÇİFTELER ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE gönderilmesine karar verilmiştir. 

Mahkememizin gerekçeli kararı sanık HARUN CİHAN'a tüm aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve yapılan adres araştırmalarından da tebligata yarar açık adresi tespit edilememiştir. 
7201 sayılı Yaşanan 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 
maddesi gereğince ilanen yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 
bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 2052 
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Çifteler Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/61 
Karar No : 2012/124 
Mahkememizin 27/12/2012 tarih ve 2012/61 esas 2012/124 sayılı kararı ile Sefer ve 

Nurcan oğlu, 27/09/1976 doğumlu, Ankara, Gölbaşı, Boyalık mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık 
HARUN CİHAN'ın katılan Şaban Şahin'e karşı üzerine atılı Basit Tıbbi Müdahale ile 
Giderilebilecek Şekilde Kasten Yaralama suçunu işlediği sabit görüldüğünden 5237 Sayılı Türk 
Ceza Kanunu'nun 86/2. maddesi uyarınca 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, 
sanığın 13/05/2009 tarihinde çevreyi kasten kirletmek suçunu işlemesi nedeni ile Polatlı Sulh 
Ceza Mahkemesinden daha önce almış olduğu mahkumiyet kararı verildiği ve bu kararın 
kesinleşmesinden dolayı SANIĞA MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN 
UYGULANMASINA ve sanık hakkında MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN VE 
CEZANIN İNFAZINDAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNİN 
UYGULANMASINA, TÜRK CEZA KANUNU'NUN 53/l-A,B,D,E MADDESİNDE 
BELİRTİLEN HAKLARI KULLANMAK YOKSUN BIRAKILMASINA, sanığın Polatlı Sulh 
Ceza Mahkemesinin 2009/295 esas, 2010/242 karar sayılı erteli mahkumiyet kararının 
verilmesinden sonra 1 yıllık denetim süresi içerisinde yeniden suç işlediği anlaşılmakla, karar 
kesinleştiğinde POLATLI SULH CEZA MAHKEMESİNE İHBARDA BULUNULMASINA 
karar verilmiştir. 

Yine mahkememizin 27/12/2012 tarih ve 2012/61 esas 2012/124 sayılı kararı ile sanık 
HARUN CİHAN'ın katılan Ünal Keleş'e karşı üzerine atılı Basit Tıbbi Müdahale ile 
Giderilebilecek Şekilde Kasten Yaralama suçunu işlediği sabit görüldüğünden 5237 Sayılı Türk 
Ceza Kanunu'nun 86/2. maddesi uyarınca 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, 
sanığın 13/05/2009 tarihinde çevreyi kasten kirletmek suçunu işlemesi nedeni ile Polatlı Sulh 
Ceza Mahkemesinden daha önce almış olduğu mahkumiyet kararı verildiği ve bu kararın 
kesinleşmesinden dolayı SANIĞA MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN 
UYGULANMASINA ve SANIK HAKKINDA MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN 
VE CEZANIN İNFAZINDAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİNİN 
UYGULANMASINA, TÜRK CEZA KANUNU'NUN 53/l-A,B,D,E MADDESİNDE 
BELİRTİLEN HAKLARI KULLANMAK YOKSUN BIRAKILMASINA, sanığın Polatlı Sulh 
Ceza Mahkemesinin 2009/295 esas, 2010/242 karar sayılı erteli mahkumiyet kararının 
verilmesinden sonra 1 yıllık denetim süresi içerisinde yeniden suç işlediği anlaşılmakla, karar 
kesinleştiğinde POLATLI SULH CEZA MAHKEMESİNE İHBARDA BULUNULMASINA 
karar verilmiştir. 

Mahkememizin gerekçeli kararı sanık HARUN CİHAN'a tüm aramalara rağmen tebliğ 
edilememiş ve yapılan adres araştırmalarından da tebligata yarar açık adresi tespit edilememiştir. 
7201 sayılı Yaşanan 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31 
maddesi gereğince ilanen yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 
bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 2053 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
DOSYALIK KARTON SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 
Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Dosyalık Kartonlar teknik ve ticari şartname esaslarına 

göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır. 
 

Cinsi Ebadı Miktarı 
Neye Göre 
Alınacağı 

Son Teklif 
Verme Tarihi 

Pembe Dosyalık Karton 70x112 cm. 5.000 Paket Teknik Şartname 02.04.2013 

Sarı Dosyalık Karton 70x112 cm. 1.000 Paket Teknik Şartname 02.04.2013 

SINIF: 1 TİPİ: 2 CİNSİ: 2 
     

 
l - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satınalma Şefliğinde Ücretsiz olarak 

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

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 
bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi 
Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 
Çayırova- Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 
açılacaktır. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 
yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu Dosyalık Kartonların tamamı için teklifte bulunacaklardır. 
Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 
dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

Duyurulur. 2370/1-1 
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OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 
Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtlar teknik ve ticari şartname esaslarına göre 

iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır. 
 

Cinsi Ebadı Miktarı 
Neye Göre 
Alınacağı 

Son Teklif 
Verme Tarihi 

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz) 480 mm. 1.100.000 m² Teknik Şartname 04.04.2013 
Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz) 480 mm. 700.000 m² Teknik Şartname 04.04.2013 
Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz) 480 mm. 1.100.000 m² Teknik Şartname 04.04.2013 

 
l - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 

BELİRTİLMİŞTİR 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satınalma Şefliğinde Ücretsiz olarak 

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

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak 
bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname 
ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi 
Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri 
Çayırova- Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 
açılacaktır. 

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması 
yaptırılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Bobin 
kağıtlarda bobin uzunluklarındaki farklılıklar dikkate alınarak her stok için bölünmeyen 
ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 
dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

Duyurulur. 2371/1-1 



21 Mart 2013 – Sayı : 28594 RESMÎ GAZETE Sayfa : 295 

 

485 ADET 82 EKRAN LED TV (ASKI APARATI DAHİL) VE 50 ADET 106 EKRAN LED TV 
(ASKI APARATI DAHİL) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, TBMM Başkanlığı İşletme ve Yapım Başkanlığı ihtiyacı 485 adet 82 ekran 

Led tv (askı aparatı dâhil) ve 50 adet 106 ekran Led tv (askı aparatı dâhil) ihtiyaç sahibi kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

 

NO MALZEMENİN CİNSİ 

İHALE 
DOKÜMAN 
BEDELLERİ 

1 
485 Adet 82 Ekran Led Tv (Askı Aparatı Dâhil) ve 50 Adet 106 Ekran 
Led Tv (Askı Aparatı Dâhil) 

130,00.-TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, çıktısı 
alınabilmektedir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen 
şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik 
şartnamede istenen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 29/03/2013 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 
Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 
zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine 
uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kuruluş adına karar 
verecek personelin, Kuruluşça görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilememesi 
halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 
teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 2359/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA 97 KALEM KİMYASAL MADDE ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İKN : 2013/33748 

1 - İdarenin:  
a) Adresi : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No: 14    06100-Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00    Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif cins ve miktarda, toplam 97 kalem Kimyasal 
Madde  

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/ 
Ankara  

c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 
tarihinden itibaren en geç 45 (Kırkbeş) takvim günü. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 04.04.2013 Perşembe günü, saat 14.00 

4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Servisi ile İstanbul İrtibat Bürosu, 
Abisa İş Merkezi Kat: 6, Mebusan Yokuşu Cad. No: 16 Fındıklı, Beyoğlu-İSTANBUL 
adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanları, KDV. dahil TL. 50,00 (Elli Türk 
Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler. 04.04.2013 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 
(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv 
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - 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. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.  

 2338/1-1 
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1 ADET ALFA LAVAL MARKA SPİRAL ISI DEĞİŞTİRİCİ SATIN ALINACAKTIR 
Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  
Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 1 adet Alfa Laval marka C1-TH1 model spiral ısı değiştirici 
kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 
100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 
IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 
5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu 
konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 
İhale tarihi 04 Nisan 2013 Perşembe günü saat 14.30 olup, istekliler belirtilen saate kadar kapalı 
zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  
Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 
 2219/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Tirebolu/GİRESUN 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 11.700.000 kg yaşçay nakliye ve 4.000.000 kg 

yaşçay yükleme işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma 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. 

a- Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğü-Tirebolu/Giresun 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.04.2013 günü saat 14,00'e kadar Tirebolu Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt bürosu Tirebolu 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) İhale 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 Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2051/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
                                             İyidere/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 10.200.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

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

A - Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü / İyidere-RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.04.2013 günü saat 14.00 e kadar Kalecik Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Kalecik Köyü / İyidere - RİZE 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 Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1653/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
                                      Kalkandere /RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 15.400.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 

artar - azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, 
açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL. Bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kalkandere / RİZE 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar 
Taşçılar Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu 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 Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  1891/1-1 
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE 
GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 919,71 TL ile en çok 47.200,00 TL arasında değişen; 
25.03.2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 91,97 TL, en çok 
4.720,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs,  kamyonet, kapalı kasa 
kamyonet, otobüs vb. 33 adet araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/ 
Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 
26.03.2013 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale 
hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 
(0) (462) 326 22 36 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 
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 Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 
karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2354/1-1 
—— • —— 

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN KAPSAMINCA 
TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye 
İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 26,00 TL ile en çok 651.537,00 TL arasında değişen; 
25/03/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL, en çok 
65.154,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, tanker kamyon, minibüs, 
giyim eşyası, cep telefonları, güneş gözlükleri vb. 68 adet/grup araç/eşyalar; açık artırma suretiyle, 
Sevgi Mah. 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 26.03.2013 tarihinde saat 
09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) 
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 
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 Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 
İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 2357/1-1 
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AKS PATENİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2013/33387 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
türü ve miktarı : 1000 adet aks pateni (poliamid malzemeden imal) 

lokomotif revizyonunda kullanılmak üzere teknik 
şartname, resme göre imal ettirilmek suretiyle satın 
alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 03.04.2013 - Saat :14.00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
03/04/2013 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 2372/1-1 
————— 

GAZALTI KAYNAK MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt Numarası : 2013/33391 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği,  
türü ve miktarı : 2 kalem (5 adet 550 amperlik, 9 adet sinerjik olarak) 

gazaltı kaynak makinası teknik özelliklerine göre satın 
alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 03.04.2013 - Saat: 14.45 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
03/04/2013 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 2373/1-1 



21 Mart 2013 – Sayı : 28594 RESMÎ GAZETE Sayfa : 301 

 

ALPU İSTASYONUNDA 15.000 M3 BALAST ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2013/33877 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  
c) Elektronik Posta Adresi : …….. 
İhale konusu malın  
adı ve miktarı : ALPU İSTASYONUNDA 15.000 M3 BALAST ALIMI 

İŞİ 
1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 10.04.2013 günü saat:11:00e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 
250,00-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 2329/1-1 
————— 

İŞ MAKİNASI KİRALANACAKTIR 
İhale Kayıt No : 2013/33867 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49 - 211 12 25  
c) Elektronik Posta Adresi : bsrmeletli@gmail.com 
İhale konusu malın  
adı ve miktarı : YERKÖY-KAYSERİ ARASI HAT BOYU YARMA 

HENDEKLERİ, KAFA HENDEKLERİ, KÖPRÜ, MENFEZ, 
DEBUŞE TEMİZLİĞİ İLE SU YATAKLARININ 
TANZİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE PALETLİ 
EKSKAVATÖR, KAZICI YÜKLEYİCİ (TRAKTÖR KEPÇE) 
VE KAMYON KİRALANMASI İŞİ (6 AY) 

1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 10.04.2013 günü saat:10:00 a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 
200,00-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 2328/1-1 
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9 KALEM TEL ÇİVİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUN 3/G MADDESİ 
KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/30969 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TTK Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No: 125    67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0.372 259 47 84     Faks: 0.372 253 12 73 

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

İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi : ttk@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin nev’i: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : S. No Malzemenin cinsi Miktarı (Kg) 

  1 Tel Çivi 20x40 mm 600 

  2 Tel Çivi 22x50 mm 350 

  3 Tel Çivi 25x60 mm 800 

  4 Tel Çivi 31x70 mm 1000 

  5 Tel Çivi 34x80 mm 3450 

  6 Tel Çivi 38x100 mm 4450 

  7 Tel Çivi 42x120 mm 5400 

  8 Tel Çivi 55x140 mm 3500 

  9 Tel Çivi 55x160 mm 100 

b) Teslim yeri  : Siparişe müteakip tel çivilerin teslim yeri TTK Genel 
Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarıdır. 

c) Teslim tarihleri  : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip tel 
çivilerin tamamı 30 takvim gününde tamamı teslim 
edilecektir. 

3 - ihalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 
Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent 
Ecevit Caddesi No: 125-Zonguldak 

b) Tarihi ve saati  : 03/04/2013 - 15:00 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 
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a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

d) İhale idari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 
sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 
buna ilişkin yazılı taahhütname 

e) Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) İhale idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) İhale idari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 
j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler idari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilmiştir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler en geç 03/04/2013 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli- 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 
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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 istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 
ihale konusu alım için kısmi teklif verebilecektir. 

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

geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

günü olmalıdır. 
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 2376/1-1 

—— • —— 
ÇİNE HES HİDROELEKTRİK SANTRALİ’NİN TÜRBİN, GENERATÖR VE YARDIMCI 

SİSTEMLERİNİN 7 (YEDİ) KİŞİ İLE MONTAJ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİDİR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Genel Müdürlüğünden: 
1. Teşekkülümüz taahhüdünde olan ve adresi Muğla Yolu Üzeri 15 Km. Çine HES Barajı/ 

AYDIN ilinde bulunan ÇİNE HES Hidroelektrik santralının 7 (Yedi) kişi ile türbin, generatör ve 

yardımcı sistemlerinin montaj işleri yaptırılacaktır. 
2. Bu işe ait ihale dokümanları Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16, Yenimahalle/ 

ANKARA (Tel: 0312 - 397 55 75 Dahili: 276) Kuruluşumuzun Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden 100,00 TL ( KDV dahil) bedel karşılığında temin 
edilebilir. 

3. İsteklilerin ihale dökümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 

mektuplarını en geç 28 Mart 2013 Perşembe günü Saat 14.30’a kadar yukarıdaki adreste Genel 
Müdürlüğümüz genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden 
dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4. Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu 
ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde 
yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen 

vermekte serbesttir. 
İHALE KAYIT NO: 2013/35337 2379/1-1 
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İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA VE İŞLETME İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden: 
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğünce Mülkiyeti 

Mahmudu Sani Vakfına ait olan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi, Reşit Efendi 
Sokağından bulunan ve tapunun (1) Pafta, (53) Ada, (14) Parselinde kayıtlı “kargir 5 ahşap 1 
dükkan maa arsa” vasıflı 992,50 m2 alanlı taşınmaz üzerindeki 5 adet kargir yapının restorasyonu 
ve aynı ada, 19 parsel nolu “ma baraka arsa” vasıflı, 345,00 m2 alanlı taşınmazın üzerine katlı 
otopark yapılarak taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğünün 25.01.2013 tarih ve 2795 sayılı 
Makam Olurunda belirtilen şartlar çerçevesinde 16 (Onaltı) yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile İnşaat Yapım Karşılığı kira ve 
İşletme işi ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ : İstanbul 
İLÇESİ : Kadıköy 
MAHALLE : Osmanağa Mh. 
SOKAK/CADDDE  : Reşit Efendi Sokak 
PAFTA : 1 
ADA : 53 
PARSEL  : 14 ve 19 
YÜZÖLÇÜMÜ  : 14 Parsel: 992,50 m² 
  19 Parsel: 345,00 m² 
CİNSİ : 14 Parsel: kargir 5 ahşap 1 dükkan maa arsa vasıflı 
  19 Parsel: Ma Baraka arsa vasıflı 
VAKFI  : Mahmudu Sani Vakfı 
MUHAMMEN BEDEL  : 3.485.422,60 TL 
  (Üçmilyondörtyüzseksenbeşbindörtyüzyirmiikitürk- 

lirasıaltmışkuruş) (Bu işin muhammen bedeli katlı otopark 
inşaatı, eski eser kargir yapıların restorasyonu ve bunların 
projelendirme maliyetine ilişkin toplam tahmini tutarıdır) 

GEÇİCİ TEMİNAT : 104.562,68 TL. 
  (Yüzdörtbinbeşyüzaltmışikitürklirasıaltmışsekizkuruş) 
  (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.) 
İHALE TARİH VE SAATİ : 02.04.2013 - 14:30 
TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU: Taşınmazlar, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 

Osmanağa Mahallesinde, Reşit Efendi, Kırmızı Kuşak, Yoğurtçu Şükrü ve Tayyareci Sami 
sokaklarına cephelidir. Söz konusu vakıf parselleri Kadıköy’ün merkezinde, Aden Otel ve Gold 
Compter’in karşısında bulunmakta olup, denize yaklaşık 170,0 metre mesafededir. Yakın 
çevresinde, Kadıköy-Haydarpaşa Rıhtım ve Söğütlü Çeşme Caddeleri, Haldun Taner Sahnesi, 
Kadıköy Şehir Hatları Vapur İskelesi ve her türlü perakende alış-veriş, araç ve yaya trafiğinin 
yoğun olduğu bir mevkide bulunmaktadır. Bu mevkide genellikle işyeri, büro ve dükkan olarak 
kullanılan 5-6 katlı yapılar mevcuttur. Taşınmazlar her türlü kamu kurum ve kuruluşlarından 
azami derecede faydalanmakta olup, ulaşımı da oldukça kolaydır. 

I - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 25.01.2013 
tarih ve 2795 sayılı Makam Oluruna belirtilen şartlar çerçevesinde; 

1 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması, 
2 - Kira bedellerinin; 
a) İlk 6 (altı) yılın aylık kirası 25.000,00 TL. (YirmibeşbinTürkLirası), 
b) 7.yılın aylık kirası 50.000,00 TL. (EllibinTürkLirası) olması, 
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c) 8.yıldan işin süresinin sonuna kadar (16. Yılın sonuna kadar) her yıl için bir önceki 
yılın aylık kira bedeline yıllık Üretici Fiyat Endeksi (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) 
Oranı esas alınarak) oranında kira artışı eklenerek bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak 
alınması, 

3 - İşin süresinin, inşaat öncesi iş ve işlemlerle inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 
16 (Onaltı) yıl olması, 

4 - İlk 6 (Altı) yıl içerisinde, 14 ve 19 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli imar planlarının 
onaylatılması, tevhit işlemlerinin yapılması (14 nolu eski eser parselden geriye kalan kısmın, 19 
nolu parsel ile tevhidi), katlı otopark işlemlerinin hazırlanması, ilgili belediyesinden onaylanması 
ve inşaat ruhsatının alınması, eski eser kısmının Rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin 
hazırlanması, taşınmazların mevcut işgallerinden arındırılması nedeniyle yapılacak tahliyelerin 
yapılması ve inşaat imalatlarının (restorasyon + otopark) bitirilerek dükkanların (eski eser kargir 
yapıların) ve katlı otoparkın faaliyete geçirilmesi, aksi halde sözleşmenin fesih edilerek o tarihe 
kadar yapılmış olan tüm imalatların İdareye terk ve teberru edilmesi, ödenen kiraların ve yatırılan 
teminatın İdaremize irat kaydedilmesi, 

5 - İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, taşınmazda yapılacak 200 
(ikiyüz) araçlık katlı otoparkın mimari projesine göre araç kapasitesinde artma veya azalma 
olması ve yine taşınmaz üzerinde bulunan eski eser yapıların restorasyon projelerindeki brüt 
kullanım alanlarının ekspertiz raporunda belirtilen kriterler dışında büyümesi veya küçülmesi 
durumunda, yeniden değerlendirme yapılarak kullanım alanı ve kullanım fonksiyonlarına göre 
sözleşmede belirlenen m2 bazındaki aylık kira bedeli esas alınarak taşınmazdan alınacak aylık 
kira gelirlerinin de aynı oranda arttırılması veya aynı oranda eksiltilmesi, 

6 - 3194 Sayılı Kanununa göre İdaremize ait parselden kamuya terk edilmesi gereken 
kısım var ise bedelsiz terk edilmesi, 

7 - İşletme süresi sonrasında (16. yılın sonunda) yapıların çalışır, bakımlı ve kullanılabilir 
şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi, 

8 - Taşınmazlar üzerinde yapılacak olan katlı otopark inşaatı ve 5 (beş) adet dükkan 
restorasyonunun yapılmasına ilişkin bütün resmi kurumlarda yapılacak iş ve işlemlere ilişkin 
ücret ve vergilerin yüklenici tarafından ödenmesi, inşaatların yapılması sırasında iş ve sosyal 
güvenlik hukuku bakımından her türlü tedbirin yine yüklenici tarafından alınması, bu konudaki 
bütün hukuki sorumluluğun yükleniciye ait olması şartlarıyla 16 (Onatlı) yıl süre ile İnşaat Yapım 
Karşılığı kira ve İşletme ihalesine konulmuştur. 

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 
No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -
1.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III - İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 12.30-16:30 
saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde 
bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosunda 
görebileceklerdir. 

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları 
teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 
kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katında bulunan İhale Kalem Bürosuna vermeleri 
gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
Teklifi ihtiva eden (Ek 2 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, 

mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile Ek:1 başvuru dilekçe örneğiyle birlikte, 
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a) Türkiye’de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. 
(Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 
Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş 
sureti) 

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 
esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) 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. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 
tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini, 

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 
beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun (Ek-4) örnek forma 
göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi. 

f) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %25’inden az olmamak üzere 
kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest 
mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu (Ek-5 
örneğe uygun) aslı veya İdarece aslı görülmüş sureti. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları 
toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına 
bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 
vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz 
edilmesi. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi. 

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek-6 
örnek forma göre) 

i) İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü adına, (Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstıkağacı 
Şubesindeki (TR 290001500158007300054714) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit 
yatırılmış Banka dekontu veya İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü adına (Ek-7: örnek forma) 
göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın 
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

j) Muhammen bedelden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli benzer işe ait 
müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/iş 
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denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin 
(Belediyeden alınmış) noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması 
zorunludur. 

İstekli adına birden fazla iş bitirme veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olması halinde, iş 
bitirme veya Yapı Kullanma İzin belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecek, 
Yapı Kullanma İzin Belgelerinde ise iş bitirme tutarı olarak alınacak tutar, inşaat maliyeti toplamı 
alınarak değerlendirilecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri 
müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının 
toplamı muhammen bedeli topluyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme 
tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir. 

Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, alt yükleniciye 
yaptıracağına dair taahhütname (Ek-9 örnek forma göre) verecektir. 

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen 
belgeleri vermek zorundadır. 

l) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve 
sayısı sözleşme taslağının 11.maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair (Ek-8) 
örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde 
ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.) 

m) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Vakıflar Bankası Üsküdar Fıstıkağacı 
Şubesindeki (TR 290001500158007300054714) no’lu hesabına yatırılabilir.) 

V - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Daha önce İdaremize kat karşılığı, yap-işlet-devret (İnşaat 
Yapım Karşılığı Kiralama) Modeline göre iş yapıp, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. 
maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama 
kararı alınanlar bu ihaleye giremeyecektir). 

VI - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 
saatine kadar İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3.katındaki Sanat Eserleri 
ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir. 

VII - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VIII- Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri 
Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya 
içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X - Bu işe ait ilan bedelleri defaten İdaremize yatırılacak olup, bu işe ait %05,69 ihale 
karar pulu bedeli, ihale üzerinde kalan kişi veya firmaların bağlı olduğu ilgili vergi dairesine 
sözleşme yapılmadan önce yatırılacaktır. 

XI - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
TEL : 0216 695 21 00-(7215-7219) 
FAKS : 0216 695 21 30 
E-MAİL :istanbul2@vgm.gov.tr. 
İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr. 
İlan olunur. 2143/1-1 



21 Mart 2013 – Sayı : 28594 RESMÎ GAZETE Sayfa : 309 

 

TAŞINMAZMAL YAPIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLECEKTİR 
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, ihale 

şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Modeli 
çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre, kapalı teklif usulü ile 
inşaat yapım süreleri dahil toplam 25 (yirmibeş) yıllığına “Özel Okul” yapılmak üzere kiraya 
verilmesi için ihaleye çıkarılmıştır. 

İDARENİN ADRESİ : Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kamberiye 
Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 P.K: 63040 
ŞANLIURFA 

İLETİŞİM BİLGİLERİ Telefon Faks: E-Posta 
 4143170026/27 4143134526 sanliurfa@vgm.gov.tr 
İŞİN ADI VE NİTELİĞİ : Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi Paşabağı Mahallesi 

1195 ada 4 nolu parsel üzerine Özel Okul 
yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı 
olarak toplam 25 yıl süreyle kiralama işi 

İLİ/İLÇESİ : Şanlıurfa/Merkez 
MAHALLE / MEVKİİ : Paşabağı/Bamyasuyu 
ADA/PARSEL : 1195/4 
YÜZÖLÇÜMÜ : 5068,54 m² 
MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : 7 601 751,03 TL 
  (Yedimilyonaltıyüzbirbinyediyüzellibir Türk Lirası 

üç kuruş) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 228 052,53 TL 
  (İkiyüzyirmisekizbinelliiki Türk Lirası elliüç 

Kuruş) 
İHALE GÜNÜ, SAATİ VE USULÜ : 09.04.2013 Salı günü, saat:10:00  
  Kapalı Teklif Usulü 
İHALE DOKÜMANI SATIŞ BEDELİ : 200,00 TL 
  (İkiyüz) Türk Lirası 
İHALENİN YAPILACAĞI YER : Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kamberiye 

Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 P.K: 63040 
Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 
Kat: 6 ŞANLIURFA 

I) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, üzerine Vakıflar Meclisinin 24.07.2012 tarih 
361 sayılı kararı ve Vakıflar Kanunu’nun 20. maddesine istinaden; 

1) Mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama 
projelerinin hazırlanması, taşınmazın yatırıma hazır hale getirilmesi ile başta Milli Eğitim 
Bakanlığı olmak üzere, ilgili belediye, tapu sicil, kadastro ve diğer resmi kurum veya kuruluşlarda 
yapılacak her türlü işlemlerin ve proje bedelleri dahil, her türlü imar plan tadilatlarının, haritacılık 
faaliyetlerinin ifraz, tevhit, ihdas, terkin, cins değişikliği ile ilgili bütün iş ve işlemlerin 
yüklenicisi tarafından yapılması, tapu kaydında bulunan beyan ve şerhlerin kaldırılma 
işlemlerinin Bölge Müdürlüğü bilgisi ve onayı dahilinde yüklenici tarafından yürütülmesi, 
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2) Her türlü finansmanının yüklenici kiracı tarafından karşılanması, yapılacak yapı ile 
ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve belgelerin mahalli belediyesi ile yatırımla ilgili diğer tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, onaylanacak bu projelere göre inşaatın gerçekleşmesi, 

3) Yer teslim tarihinden itibaren en geç 30 ay içerisinde bitirilerek hizmete açılması, aksi 
takdirde İdarece tek taraflı sözleşme fesh edilerek teminat ve İdareye yatırılan kiraların irat 
kaydedilmesi, yapılmış olan imalatların da idareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 

4) Yüklenicinin, Milli Eğitim Bakanlığı şartlarına göre özel okul işletmesini 
gerçekleştirmiş olduğuna dair iş bitirme veya işletme belgesini ibraz etmiş olması, 

5) Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odası’nca belirtilen tarifeden fazla olmamak 
üzere proje müellifine ihale uhdesinde kalan işin yüklenicisi tarafından defaten ödenmesi, 

6) Kira bedellerinin, sözleşme tarihinden itibaren başlatılması; 
a) İlk 30 ay için sabit 1 000,-TL kira alınması, 
b) 31’inci aydan itibaren kirasının aylık 18 000,-TL ile başlatılması ve 25’inci yılın 

sonuna kadar aylık kiranın, her yıl bir önceki yılın kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca 
yayımlanan ÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak 
belirlenecek bedelden kira alınması, 

c) Yapılacak olan “Özel Okul” un belirlenmiş olan 30 Aylık inşaat süresinden daha erken 
bir sürede tamamlanıp öğrenci kabul etmeye başlaması halinde ise, Öğrenci kabulüne başlanılan 
tarihten hemen sonra gelen aydan itibaren 2,5 yıl için belirlenmiş aylık kira bedeli olan 18 000-TL 
ye, ihaledeki artış oranı da eklenerek kira bedelinin aylık kira bedeli olarak alınmaya başlaması, 

d) Müteakip yıllar için ise; 25’inci yılın sonuna kadar aylık kiranın, her yıl bir önceki yılın 
aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan ÜFE ( oniki aylık ortalamalara göre 
değişim % oranı) oranı dikkate alınarak belirlenecek bedelden kira alınması, 

7) İmar durumundaki emsal değerlere göre yapılacak olan tatbikat projelerinin brüt 
kullanım alanlarında küçülme olması durumunda, kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve 
işletme süresinin uzatılmaması, imar durumunda meydana gelebilecek iyileşme sonucu brüt inşaat 
alanının gelir getirici nitelikte büyümesi durumunda ise, aylık kira bedellerinin sözleşmedeki kira 
bedellerine göre tekrar belirlenmesi, 

8) İşletme süresinin sonunda tesisin çalışır ve bakımlı bir vaziyette, hiçbir hak ve bedel 
talebinde bulunulmadan en geç 1 ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi, 

9) İşin yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. 
yükümlükler konulmaması, 

10) İlgili mevzuata aykırı diğer bir nedenle yargı kararına istinaden kira süresi dolmadan 
tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilemeyeceği ve imalatların idareye terk 
ve teberru edilmiş sayılması, 

11) Yüklenicinin imar plan tadilatına giderek her türlü kat, bina veya tesis eklemesi 
durumunda, yapılacak eklenti ve kısımların belirtilmiş olan yaklaşık inşaat maliyetini, inşaat 
süresini ve kiralama süresini değiştirmeyeceği, 

12) Sözleşme imzalandıktan sonra taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek 
değişiklik nedeniyle veya başka bir nedenle inşaat alanının artması durumunda aylık kira 
bedellerinin de aynı oranda arttırılması, 

13) İdaremizce belirlenecek zaman aralıklarında tesis içerisindeki demirbaşların ve yapı 
elamanlarının tespitlerinin yapılmasında işletmeci tarafından zorluk çıkarılmaması, 
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14) İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, 
15) Yapılacak mülkiyet düzenlemelerinde yola terkin olacak vakıf parsellerinin bedelinin, 

ekspertiz değeri üzerinden yüklenici tarafından idaremize ödenmesi, ihdas olacak alanların bedeli 
yine yüklenici tarafından ödenmek suretiyle belediyesinden satın alınarak vakıf adına tescil 
ettirilmesi, 

16) Sözleşme süresi sonunda taşınmazın bakımlı bir şekilde ve bila bedel İdarenin 
tasarrufuna terk edilmesi, 

Şartlarıyla, inşaat süresi de dahil toplam 25 (yirmibeş) yıl süre ile yapım karşılığı uzun 
süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.  

II) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi 
No:8 P.K: 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet 
Binasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III) İhale dosyası, mesai saatleri içerisinde Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi 
No:8 P.K:63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir 
ve 200,00 (ikiyüz) TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların; kendilerinin 
veya noter onaylı vekaletnameyi, haiz yetkili temsilcilerinin ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

IV) Nakit teminat ve dosya bedeli Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar 
Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 IBAN nolu hesabına 
yatırılacaktır.  

V) İhaleye iştirak edecek istekliler, İhale Şartnamesinin 6.maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 7.maddesi doğrultusunda 09.04.2013 Salı günü saat 10:00’a kadar 
sıra numaralı alındı karşılığında Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No: 8 P.K: 63040 
Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
imza karşılığında teslim edeceklerdir. 

VI) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir: 
a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)  
b) Türkiye`de tebligat için adres beyanı vermesi, (Beyanda telefon, faks, var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.)  
c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin 

ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları 
belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi, 

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 
veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter 
tasdikli suretini vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu 
tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi, 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirkülerini veya imza 
beyannamesini vermesi, 
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d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, 
d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişinin yönetimdeki görevlerini 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 sirkülerini vermesi, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 
onaylanmış olması gerekir.)  

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 
onaylanmış olması gerekir.) 

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesini vermesi, 
g) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10`undan az olmamak üzere 

kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest 
mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubunun aslını 
vermesi, 

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 
bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya vergi dairesinin internet adresi 
üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı 
veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
suretinin verilmesi, 

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu 
Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi 
şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,  

j) İsteklinin iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme 
belgesine sahip alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname vermesi, 

k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve 
sayısı sözleşme taslağının 15.Maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair teknik 
personel taahhütnamesi vermesi,  

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı 
vermesi, 

m) İş adına alınmış ve şartnamenin 14.maddesinde yazılı 228 052,53 -TL 
(İkiyüzyirmisekizbinelliiki Türk Lirası elliüçkuruş) tutarındaki teminata ilişkin süresiz, limit içi 
ve teyit yazılı geçici teminat mektubu veya nakit yatırılması halinde teminatın Şanlıurfa Vakıflar 
Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 
8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,  

n) İç zarf (şartnamenin 6.maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubu) kapatılmış 
mühürlenmiş/imzalanmış. 
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o) İhale dokümanı satın alındığına dair belgeyi vermesi, (Vakıflar Bankası Şanlıurfa 
Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırılabilir.)  

p) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanı. 
r) İsteklinin bu ihaleye ilişkin inşaat yapım ve işletme şartlı kiralama işine ait ihale 

şartnamesini kaşelemek suretiyle imzalanmış olarak verilmesi, 
s) Milli Eğitim Bakanlığı şartlarına göre özel okul işletmesini gerçekleştirmiş olduğuna 

dair iş bitirme veya işletme belgesini ibraz etmesi, 
Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı,l ve p bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. 
İstekliler, yukarıda istenilen belgeleri, dış zarfın içerisine koyduktan sonra zarf kapatılıp, 

üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret ünvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılarak en geç 09.04.2013 Salı günü ve saat 10.00’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına 
vermek zorundadır. 

VII) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, 
değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

VIII) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX)Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

X) İşbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli, damga vergisi v.s.) 
ihale üzerinde kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir. 

XI) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 2281/1-1 

————— 
TAŞINMAZMAL YAPIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLECEKTİR 

Bölge Müdürlüğümüzce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, ihale 
şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Modeli 
çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre, kapalı teklif usulü ile 
inşaat yapım süreleri dahil toplam 10 (on) yıllığına “Ticari Amaçlı Tesis” yapılmak üzere kiraya 
verilmesi için ihaleye çıkarılmıştır. 

İDARENİN ADRESİ : Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kamberiye 
Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 P.K: 63040 
ŞANLIURFA 

İLETİŞİM BİLGİLERİ : Telefon Faks: E-Posta 
  4143170026/27 4143134526 sanliurfa@vgm.gov.tr 
İŞİN ADI VE NİTELİĞİ : Şanlıurfa İli, Merkez Beyşakası Mahallesi 4939 

ada 3 nolu parsel üzerine Ticari Amaçlı Tesis 
yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı 
olarak toplam 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. 

İLİ/İLÇESİ : Şanlıurfa/Merkez 
MAHALLE / MEVKİİ : Beyşakası Mahallesi 
ADA / PARSEL : 4939/3 
YÜZÖLÇÜMÜ : 9396,04 m² 
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MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ : 2 242 970,40 TL 
  (İkimilyonikiyüzkırkikibindokuzyüzyetmiş Türk 

Lirası kırk Kuruş) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 67 289,11 TL 
  (Altmışyedibinikiyüzseksendokuz Türk Lirası 

onbir kuruş) 
İHALE GÜNÜ, SAATİ VE USULÜ : 10.04.2013 Çarşamba günü, saat:10:00  
  Kapalı Teklif Usulü 
İHALE DOKÜMANI SATIŞ BEDELİ : 200,00 TL 
  (İkiyüz) Türk Lirası 
İHALENİN YAPILACAĞI YER : Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kamberiye 

Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 P.K: 63040 
  Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 

Kat: 6 ŞANLIURFA 
I) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 

29.06.2012 tarih ve B.02.1.VGM.0.1105.160.07.02.63/21343 sayılı olurlarına ve Vakıflar 
Kanunu’nun 20. maddesine istinaden; 

Şanlıurfa İli, Merkez Beyşakası mahallesinde bulunan mülkiyeti Aynı Halil Rahman 
Vakfı adına kayıtlı 4939 ada 3 nolu parsel, 9396,04 m2 yüzölçümlü taşınmazın toplam 10 
yıllığına Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama modeli çerçevesinde “Ticari Amaçlı Tesis” olarak 
değerlendirilmek üzere kiralama ihalesine çıkarılması suretiyle; 

1) Mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama 
projelerinin hazırlanması, taşınmazın yatırıma hazır hale getirilmesi, İlgili Belediye, Tapu Sicil, 
Kadastro ve diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlarda yapılacak haritacılık faaliyetlerinin ifraz, tevhit, 
ihdas, terkin, cins değişikliği ile ilgili bütün iş ve işlemlerin, proje bedelleri dahil her türlü 
finansmanının yüklenici kiracı tarafından karşılanması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, 
ruhsat ve belgelerin mahalli Belediyesi ile yatırımla ilgili diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 
onaylatılması, onaylanacak olan bu projelere göre inşaatın gerçekleştirilmesi, yer teslim 
tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması, aksi takdirde İdare tek 
taraflı sözleşmeyi fesih ederek, yatırılan teminatın ve İdareye yatırılan kiraların irat kaydedilmesi, 
yapılmış olan imalatların da İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 

2) Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak 
üzere proje müellifine ihale uhdesinde kalan işin yüklenicisi tarafından defaten ödenmesi, 

3) Proje hazırlanması, gerekli izinlerin alınması dahil, inşaat süresi 1 yıl, İşletme (Kar 
Etme) süresi için 4 yıl ve 5 yıl da amorti süresi olmak üzere toplam 10 yıllığına yapım karşılığı 
uzun süreli kiralama modeline göre değerlendirilmesi, 

4) Kira bedellerinin, sözleşme tarihinden itibaren başlatılması; 
a) İlk 1 yıl için aylık sabit 1000 TL kira alınması, 
b) 2`inci yılın kirasının ise aylık 15000 TL ile başlatılması ve 10’uncu yılın sonuna kadar 

aylık kiranın, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca 
yayımlanan “ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı dikkate alınarak 
belirlenecek bedelden kira alınması, 

5) İnşaat süresinden önce inşaatın tamamlanarak hizmete açılması halinde inşaat süresinde 
istenilen aylık kira bedelinin alınması, 
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6) İşletme süresinin sonunda (10`uncu yılın sonunda) tesisin çalışır ve bakımlı bir 
vaziyette, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç 1 ay içerisinde İdaremize teslim 
edilmesi, 

7) İşin yüklenicisi tarafından Vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat v.b. 
yükümlülükler koyamayacağı, 

8) İlgili mevzuata aykırı diğer bir nedenle yargı kararına istinaden kira süresi dolmadan 
tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilemeyeceği ve imalatların İdareye terk 
ve teberru edilmiş sayılması, 

9) İhale uhdesinde kalan kişi veya firma, imar plan tadilatına giderek her türlü kat, bina 
veya tesis eklemesi durumunda yapılacak eklenti ve kısımların belirlenmiş olan yaklaşık inşaat 
maliyetini, inşaat süresini ve kiralama süresini değiştirmeyeceği, 

10) Tesisin batı kısmında kalan cephede bina giydirmesi uygulanarak estetik açıdan daha 
güzel görüntü verilmesi, 

11) İdaremizce belirlenecek zaman aralıklarında tesisi içerisindeki demirbaşların ve yapı 
elemanlarının tespitlerinin yapılmasına işletmecisi tarafından izin verilmesi, 

12) İnşaatın bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçlarca 
kullanılmaması, 

13) Sözleşme süresi sonunda (10`uncu yılın sonunda) taşınmazın bakımlı bir şekilde ve 
bila bedel İdarenin tasarrufuna terk edilmesi, 

14) Söz konusu taşınmazın imar durumuna göre “Ticari Amaçlı Tesis” olarak 
değerlendirmesi şartlarıyla, 

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 
yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz üzerine, bu şartname eki olan imar durumu dikkate alınarak 
hazırlanacak ve İdarenin uygun görüşünü müteakip ilgili kamu kuruluşlarının onayını alacak 
uygulama projesi ve İşbu şartname eki 10 (on) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşme 
imzalandığı tarihten sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatın yapılması dahil tüm maliyetlerin işin 
Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) bina/tesisin inşa edilerek kiracı sıfatı ile 
kullanılması işi inşaat süresi da dahil toplam 10 (on) yıl süre ile yapım karşılığı uzun süreli kira 
ihalesine çıkarılmıştır.  

II) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi 
No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında 
toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

III) İhale dosyası, mesai saatleri içerisinde Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi 
No:8 63040 Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir ve 
200,00 (ikiyüz) TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların; kendilerinin 
veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcilerinin ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

IV) Nakit teminat ve dosya bedeli Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar 
Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 IBAN nolu hesabına 
yatırılacaktır.  

V) İhaleye iştirak edecek istekliler, İhale Şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 10.04.2013 Çarşamba günü saat 10:00’a 
kadar sıra numaralı alındı karşılığında Kamberiye Mahallesi Kadri Eroğan Caddesi No:8 63040 
Şanlıurfa adresinde bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
imza karşılığında teslim edeceklerdir. 
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VI) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.  

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir: 
a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)  
b) Türkiye`de tebligat için adres beyanı vermesi, (Beyanda telefon, faks, var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.)  
c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin 

ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları 
belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi, 

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 
veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter 
tasdikli suretini vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu 
tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri 
Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi, 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirkülerini veya imza 
beyannamesini vermesi, 

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, 
d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişinin yönetimdeki görevlerini 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 sirkülerini vermesi, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 
onaylanmış olması gerekir.)  

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 
noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca 
onaylanmış olması gerekir.) 

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesini vermesi, 
g) İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %10`undan az olmamak üzere 

kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest 
mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubunun aslını 
vermesi, 

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 
bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya vergi dairesinin internet adresi 
üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya e- borcu yoktur belgesinin aslı 
veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
suretinin verilmesi, 
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ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu 
Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi 
şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,  

j) İsteklinin iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme 
belgesine sahip alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname vermesi, 

k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve 
sayısı sözleşme taslağının 15.Maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair teknik 
personel taahhütnamesi vermesi,  

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı 
vermesi, 

m) İş adına alınmış ve şartnamenin 14.Maddesinde yazılı 67 289,11 TL 
(Altmışyedibinikiyüzseksendokuz Türk Lirası onbir kuruş olup Bu bedel muhammen inşaat 
bedelinin %3’ünü teşkil etmektedir.) tutarındaki teminat mektubu veya nakit yatırılması halinde 
teminatın Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesinde bulunan 
TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu 
vermesi, (Banka Teminat Mektubu sunulması halinde teminat mektubu limit içi süresiz olarak ve 
teyit yazılı alınmış olacaktır.) 

n) İç Zarf (Ekli örneğine uygun Teklifi Mektubu) 
o) İhale dokümanı satın alındığına dair belgeyi vermesi, (Vakıflar Bankası Şanlıurfa 

Şubesinde bulunan TR16 0001 5001 5800 7277 8250 70 İBAN nolu banka hesabına yatırılabilir.)  
p) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanı. 
r) İsteklinin bu ihaleye ilişkin inşaat yapım ve işletme şartlı kiralama işine ait ihale 

şartnamesini kaşelemek suretiyle imzalanmış olarak verilmesi, 
Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı,l ve p bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. 
İstekliler, yukarıda istenilen belgeleri, dış zarfın içerisine koyduktan sonra zarf kapatılıp, 

üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret ünvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 
yazılarak en geç 10.04.2013 Çarşamba günü ve saat 10.00’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına 
vermek zorundadır. 

VII) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerisinden herhangi bir evrakın alınması, 
değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

VIII) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 
vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

IX) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

X) İşbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli, damga vergisi v.s.) 
ihale üzerinde kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir. 

XI) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 2282/1-1 
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21 ADET JEOTERMAL KAYNAK, 1 ADET DOĞAL MİNERALLİ 
SU ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR 

Aydın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden: 
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama 

Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 21 (yirmibir) adet Jeotermal Kaynak, 1 (bir) adet Doğal 
Mineralli Su Arama Ruhsatlı Sahalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi 
hükümlerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

1 - Aşağıda ili, ilçesi, ruhsat numarası, alanı, paftası, geçici teminatı, ihale tarihi ve 
saatleri yazılı jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının ihalesi yapılacaktır. 

 
40 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Söke İlçesi,  Alanı:1219 Ha, Pafta: M19a4, M19d1 
Taban İhale Bedeli: 301.000,00TL TL, Geçici Teminatı: 9.030,00 TL, İhale Saati: 14:00 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 
Sağa (Y) 546 800 544 742 544 800 544 800 549 251 546 750 544 599 

Yukarı (X) 4 175 000 4 178 000 4 178 000 4 179 000 4 179 000 4 173 999 4 173 999 
 
2008/64 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Söke İlçesi, Alanı:4861,78 Ha, Pafta: M18b3, M18c2 
Taban İhale Bedeli:500.000,00TL, Geçici Teminatı: 15.000,00TL, İhale Saati:14:10 
 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 536 840 539 220 542 230 537 050 534 180 
Yukarı (X) 4 182 875 4 186 165 4 182 665 4 173 145 4 179 445 

 
2008/66 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Yamalak Köyü, Alanı: 84,4 Ha, Pafta: M21a2 
Taban İhale Bedeli: 50.000,00TL, Geçici Teminatı:1.500,00 TL, İhale Saati: 14:20 
 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 647 000 649 063 649 000 648 000 646 997 
Yukarı (X) 4 194 000 4 195 374 4 195 000 4 194 000 4 194 000 

 
2009/83 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Söke İlçesi, Argavlı Köyü, Alanı: 1097,09 Ha, Pafta:M18b3, M19a4 
Taban İhale Bedeli:100.000,00 TL, Geçici Teminatı:3.000,00 TL, İhale Saati: 14:30 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 
Sağa (Y) 546 000 548 000 548 000 549 500 549 500 549 251 546 000 
Yukarı (X) 4 182 257 4 183 687 4 179 500 4 179 499 4 179 498 4 179 000 4 179 000 

 
 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 
Sağa (Y) 541 618 541 548 541 647 539 220 539 045 538 870 539 426 

Yukarı (X) 4 183 928 4 185 310 4 183 342 4 186 165 4 185 922 4 186 170 4 186 489 
 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 
Sağa (Y) 541 491 541 548 541 050 

Yukarı (X) 4 186 446 4 185 310 4 186 430 
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 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y) 542 571 542 959 542 091 

Yukarı (X) 4 183 860 4 182 999 4 182 999 
 
2009/101 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Nazilli İlçesi, Pınarbaşı Mevkii Alanı:3438,94 Ha, Pafta:L20c3, M20b2 
Taban İhale Bedeli: 100.000,00 TL, Geçici Teminatı:3.000,00 TL, İhale Saati:14:40 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 624 511 625 867 625 867 625 891 631 405 629 981 628 832 625 403 

Yukarı (X) 4 204 252 4 208 510 4 209 481 4 209 857 4 210 251 4 207 165 4 204 140 4 201 201 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 627 088 626 000 626 000 627 258 

Yukarı (X) 4 199 552 4 199 504 4 200 000 4 199 999 

 
2009/118 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Söke İlçesi, Sazlıköy beldesi, Alanı:794,07 Ha, Pafta: M18b3, M18c2, M19a4, 

M19d1 
Taban İhale Bedeli: 150.000,00 TL, Geçici Teminatı: 4.500,00 TL, İhale Saati: 14:50 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 542 962 542 350 543 400 546 000 546 000 

Yukarı (X) 4 182 994 4 182 070 4 180 400 4 182 257 4 179 000 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa (Y) 544 800 544 800 544 742 545 661 542 000 

Yukarı (X) 4 179 000 4 178 000 4 178 000 4 176 660 4 182 000 

 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta 15.Nokta 

Sağa (Y) 539 537 539 449 542 230 541 942 542 959 

Yukarı (X) 4 177 462 4 177 550 4 182 665 4 182 999 4 182 999 

 
2009/120 Nolu Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Merkez, Çiftlikköy, Alanı:387,59 Ha, Paftalar: M19b3, M19b4 
Taban İhale Bedeli:250.000,00 TL, Geçici Teminatı: 7.500,00 TL, İhale Saati: 15:00 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 577 250 577 250 577 000 576 769 576 750 575 151 

Yukarı (X) 4 182 394 4 181 648 4 181 575 4 181 541 4 182 000 4 181 304 

 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta -------- 

Sağa (Y) 574 100 573 750 573 122 572 788 574 730 -------- 

Yukarı (X) 4 181 150 4 180 695 4 180 422 4 180 399 4 182 694 -------- 
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2009/109 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Nazilli İlçesi, Guz Mevkii, Alanı: 2063,99 Ha, Paftalar:L20c3, L20c4, M20b1, 

M20b2 
Taban İhale Bedeli:50.000,00 TL, Geçici Teminatı: 1.500,00 TL, İhale Saati: 15:10 
 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 624 496 624 000 619 553 618 588 625 867 
Yukarı (X) 4 204 301 4 206 000 4 206 000 4 209 539 4 208 668 

 
2009/122 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, İncirliova İlçesi, Eğrek-Arzular-Karabağ Köyü, Alanı:50,0 Ha, Paftalar: M19a2 
Taban İhale Bedeli: 50.000,00 TL, Geçici Teminatı:1.500,00 TL, İhale Saati:15:20 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 563 000 563 000 564 000 564 000 

Yukarı (X) 4 193 500 4 194 000 4 194 000 4 193 500 
 
2009/123 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, İncirliova İlçesi, Kızılca-İkizdere köyü Alanı: 1288,9 Ha, Paftalar:M19a2, 

M19b1 
Taban İhale Bedeli: 75.000,00 TL, Geçici Teminatı: 2.250,00 TL, İhale Saati: 15:30 
 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 564 000 567 000 567 000 569 000 569 000 
Yukarı (X) 4 194 571 4 195 000 4 199 000 4 199 000 4 195 000 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta ------- 
Sağa (Y) 570 000 570 000 565 000 564 000 ------- 

Yukarı (X) 4 195 000 4 194 887 4 193 500 4 193 500 ------- 
 
2009/124 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Demirciler Köyü, Alanı:2002,9 Ha, Paftalar:M20b2 
Taban İhale Bedeli: 75.000,00 TL, Geçici Teminatı:2.250,00 TL, İhale Saati: 15:40 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 631 000 631 000 626 000 626 000 631 000 625 900 625 403 

Yukarı (X) 4 206 000 4 199 999 4 200 000 4 199 504 4 199 726 4 199 500 4 201 201 

 
2009/129 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Merkez, Danişment Gürpınar, Alanı: 1021,71 Ha, Paftalar: M19b1 
Taban İhale Bedeli: 50.000,00 TL, Geçici Teminatı: 1.500,00 TL, İhale Saati: 15:50 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 570 000 570 000 569 000 569 000 

Yukarı (X) 4 194 887 4 195 000 4 195 000 4 199 000 
 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8. Nokta 

Sağa (Y) 569 326 570 788 570 820 573 218 
Yukarı (X) 4 199 000 4 198 031 4 198 180 4 195 782 
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2009/130 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Sultanhisar İlçesi, Atça-İsabeyli, Alanı:1269,09 Ha, Paftalar: M20a2, M20b1 
Taban İhale Bedeli: 75.000,00 TL, Geçici Teminatı: 2.250,00 TL, İhale Saati:16:00 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 
Sağa (Y) 608 000 614 286 614 750 614 750 606 500 606 500 608 000 

Yukarı (X) 4 202 000 4 202 000 4 200 375 4 200 198 4 199 906 4 199 998 4 199 998 
 
2009/133 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Köşk İlçesi, Eğridere Köyü, Alanı:1525,91 Ha, Paftalar: L21d3 
Taban İhale Bedeli: 75.000,00 TL, Geçici Teminatı:2.250,00 TL, İhale Saati:16:10 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 653 000 653 000 648 541 645 388 

Yukarı (X) 4 212 500 4 210 000 4 209 999 4 212 499 
 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 645 250 645 330 645 275 645 220 
Yukarı (X) 4 212 499 4 212 499 4 209 999 4 209 999 

 
2009/134 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Köşk İlçesi, Gündoğan Köyü, Alanı:758,35 Ha, Paftalar: L21d3, M21a2 
Taban İhale Bedeli: 75.000,00 TL, Geçici Teminatı: 2.250,00 TL, İhale Saati:16:20 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 
Sağa (Y) 653 000 653 000 652 911 652 056 652 134 651 982 651 819 648 541 

Yukarı (X) 4210000 4207700 4207656 4207408 4207270 4207195 4207402 4209999 
 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa (Y) 644 000 645 186 645 220 645 275 645 138 645 096 645 133 644 000 
Yukarı (X) 4207079 4207086 4209999 4209999 4203807 4203787 4207046 4207040 

 
2009/149 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Halilbeyli Köyü Köyü, Alanı:410,25 Ha, Paftalar: M19a3 
Taban İhale Bedeli: 100.000,00 TL, Geçici Teminatı: 3.000,00 TL, İhale Saati:16:30 
 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 560 000 560 000 560 018 560 018 563 066 564 517 
Yukarı (X) 4 182 000 4 184 250 4 184 246 4 182 978 4 183 007 4 181 998 

 
 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 

Sağa (Y) 560 000 560 000 561 206 
Yukarı (X) 4 181 497 4 182 000 4 181 497 
 
2010/167 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Germencik İlçesi, Meşeli-Eğrek-Arzular Köyü Alanı:491,80 Ha, Paftalar: 

M19a2 
Taban İhale Bedeli: 50.000,00 TL, Geçici Teminatı: 1.500,00 TL, İhale Saati:16:40 
 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y 559 000 558 000 558 000 560 500 561 237 559 385 
Yukarı (X) 4 201 000 4 200 999 4 202 000 4 201 999 4 199 639 4 199 845 
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2010/168 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Söke İlçesi, Alanı: 2342,58 Ha, Paftalar: N18b1 
Taban İhale Bedeli: 75.000,00 TL, Geçici Teminatı: 2.250,00 TL, İhale Saati:16:50 
 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 

Sağa (Y) 530 000 530 000 529 951 528 653 528 176 528 038 
Yukarı (X) 4 148 700 4 148 499 4 144 812 4 145 191 4 143 765 4 143 370 

 7. Nokta 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta ------- 
Sağa (Y) 526 294 526 197 523 462 523 650 529 991 ------- 

Yukarı (X) 4 143 452 4 144 028 4 145 335 4 147 300 4 148 698 ------- 
 
2011/59 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Alanı:40,01 Ha, Pafta: M18b4 
Taban İhale Bedeli:50.000,00 TL, Geçici Teminatı: 1.500,00 TL, İhale Saati: 17:00 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 531 000 531 569 531 571 531 000 

Yukarı (X) 4 190 862 4 190 738 4 190 098 4 190 098 
 
2011/70 Nolu Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Bozdoğan İlçesi, Güney Köyü, Alanı:1820,64 Ha, Pafta: M20c1, M20d2 
Taban İhale Bedeli:100.000,00 TL, Geçici Teminatı: 3.000,00 TL, İhale Saati: 17:10 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 606 200 610 000 610 554 605 242 

Yukarı (X) 4 176 000 4 176 000 4 172 001 4 172 007 
 
2012/44 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Söke İlçesi, Sazlıköy beldesi, Alanı: 3726,17 Ha, Pafta:M19d1, M18c1, M18c2 
Taban İhale Bedeli:150.000,00TL, Geçici Teminatı:4.500,00 TL, İhale Saati: 17:20 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 
Sağa (Y) 535 393 535 465 535 440 535 514 537 034 536 000 536 475 
Yukarı (X) 4 176 377 4 176 375 4 176 431 4 176 516 4 173 179 4 172 000 4 171 832 
 8. Nokta 9. Nokta 10. Nokta 11. Nokta 12. Nokta 13. Nokta 14. Nokta 
Sağa (Y) 535 750 537 750 538 549 541 655 540 000 540 000 532 600 
Yukarı (X) 4 170 500 4 169 500 4 171 098 4 170 000 4 170 000 4 167 616 4 168 546 
 15. Nokta 16. Nokta 17. Nokta 18. Nokta 19. Nokta  -------  ------ 
Sağa (Y) 532 600 532 593 532 387 535 000 532 251  ------  ------ 
Yukarı (X) 4 168 550 4 168 546 4 168 573 4 170 000 4 172 749  ------  ------ 

 
 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 

Sağa (Y) 545 462 553 000 545 871 545 900 545 164 
Yukarı (X) 4 168 655 4 166 000 4 166 884 4 168 300 4 167 910 

 
 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 

Sağa (Y) 537 492 537 125 539 449 539 536 
Yukarı (X) 4 173 701 4 173 283 4 177 550 4 177 463 
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2008/65 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 
Aydın İli, Germencik İlçesi, Turanlar Alanı:89,93 Ha, Pafta: M19a4 
Taban İhale Bedeli:200.000,00 TL, Geçici Teminatı: 6.000,00 TL, İhale Saati: 17:30 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 547 400 547 400 547 023 547 250 

Yukarı (X) 4 190 000 4 186 600 4 186 554 4 189 999 
 
İhale tarihi: 02/04/2013, Saat: 14:00’de başlayacak, 10 dakika ara ile ihaleler yapılacaktır. 
2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Aydın İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl 

Encümenince yapılacaktır. 
3 - Konu ile ilgili şartname ve diğer evraklar Aydın İl Özel İdaresi Jeotermal 

Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görülebilir. 
4 - İsteklilerin teklif mektubunu kapalı zarfla 02/04/2013 tarihi saat 14:00’e kadar İl 

Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir. 
5 - İhaleye katılmak için 2886 sayılı kanunun ilgili maddelerince usulüne göre 

hazırlanmış; 
6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır; 
İstekli Gerçek Kişi ise: 
a - Kanuni ikametgâhı olması (mahalle muhtarından alınacak ikametgâh ilmühaberi) varsa 

telefonunu bildirmesi, 
b - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
c - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti 
d - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, süresiz banka teminat mektubu veya 2886 

sayılı Kanunun 26. Maddesindeki teminat değerleri. 
İstekli Tüzel Kişilik ise; 
a - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette 
olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge, 

b - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye 
girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve 
vekile ait imza sirküleri, 

c - Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat 
mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir), 

7 - İhaleye Katılacak Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilikler tarafından her sayfası ayrı ayrı 
imzalanmış şartname 

8 - İhale dokümanının alındığına dair 100,00TL’lik makbuz, 
9 - Başvuru yapılmayan sahalar ihale gününü takip eden ilk iş gününde Jeotermal 

aramalara açık hale gelecektir. 
10 - Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 
11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelli tespitte serbesttir. 
İlan olunur. 2382/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: 
Kurumumuz personeli Fethi ÇALIK hakkında, Fon Denetim Daire Başkanlığı tarafından 

düzenlenen 08.01.2013 tarih ve DS-2013/1 nolu Disiplin Soruşturma Raporuna göre, 657 sayılı 
DMK’nun 125. maddesi gereğince özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeyenlere 
uygulanan devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi gerektiği kanaatine ulaşılması 
üzerine, olay Fon Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. 

İsnat edilen fiil ile ilgili olarak Fethi ÇALIK’ın savunması istenmiş, ancak kurumumuza 
ve adli makamlara bildirdiği adresinde bulunamadığı gibi adres kayıt sisteminde bulunan 
adresinin silinmesi sebebiyle kendisine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi tespit 
edilememiştir. Bu sebeple, talep edilmesi halinde hakkındaki soruşturma evrakının bir nüshasının 
Fon ana hizmet binasında mesai saatleri içerisinde incelemeye hazır tutulduğu ve konuya ilişkin 
yazılı savunmanın işbu ilandan itibaren 7 gün içerisinde Fon Yüksek Disiplin Kuruluna verilmesi 
ilanen tebliğ olunur. 2343/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 
Karar No: 4306 Karar Tarihi: 07/03/2013 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/03/2013 tarihli toplantısında: TEİAŞ tarafından 

önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2013 yılı 2. Çeyreği için 0,27 TL/MWh 
olarak onaylanmasına, 

Karar verilmiştir. 2344/1-1 
—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Hacı Şaban Cengiz Vakfı (CENGİZ VAKFI) 
VAKFEDENLER: Ahmet CENGİZ, Mehmet CENGİZ, Ekrem CENGİZ, Şeref CENGİZ, 

Asım CENGİZ, Kazım CENGİZ, Cengiz HOLDİNG A.Ş. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Üsküdar 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.07.2012 tarih ve E:2012/201, K:2012/293 
sayılı kararı. 

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Üsküdar 9. 
Noterliğince düzenlenen 28.06.2012 tarih ve 21492 yevmiye nolu vakıf senedi. 

VAKFIN AMACI: Sağlık, sosyal yardım, eğitim bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür 
ve çevre koruma ile ağaçlandırma konularında, kamuya açık ve devletin kamu hizmeti yükünü 
azaltıcı faaliyetlerde bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000.-TL.(Beşyüzbin Türk Lirası) 
VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 2353/1-1 

—— • —— 
Muş Valiliği Defterdarlık Personel Müdürlüğünden: 
İlimiz Defterdarlığı Bulanık Malmüdürlüğü (müstafi) Veznedarı Abdullah ÖZMEN’in, 

Valilik Makamının 25/02/2013 tarihli onayı ile 657 sayılı Kanunun 48/A-5, 98/b maddeleri 
uyarınca memurluğu sona erdirilmiştir. 

Yapılan Araştırmalar sonucunda tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen ilgiliye 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2351/1-1 
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Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından: 

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: 

- Sınavı Açan Birim : Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı : Vergi Müfettiş Yardımcısı, 400 adet. 

- KPSS Puan Türleri ve Taban Puan : KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin 
herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar. 

- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı : 9-10 Temmuz 2011 ve  7- 8 Temmuz 2012 tarihli Kamu 
Personel Seçme Sınavları 

 - Yazılı ve Sözlü Sınav Esası : Giriş Sınavı önce klasik usulde yazılı, sonra da sözlü 
olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler. 

II - SINAV TARİHİ VE YERİ: 

- Giriş Sınavının yazılı bölümü 11 – 12 Mayıs 2013 (Cumartesi ve Pazar günleri) 
tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde 
yapılacaktır. 

- Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın 
yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı 
(www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında 
yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi 
düzenlenmeyecektir. 

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü 
sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.vdk.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca 
ilan edilecektir.  

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz 
olmak. 

- Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak. 

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği 
Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki 
öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak. 

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez 
katılmış olmak. 

- Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda 
belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak. 

9 - 10 Temmuz 2011 ve 7 -8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarının 
KPSSP40, KPSSP54 ve KPSSP57 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almak 
kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 2000 aday arasında 
bulunmak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması 
halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 
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- Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli 
olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak. 

- Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri 
haiz bulunduğu anlaşılmış olmak. 

IV - SINAV BAŞVURUSU: 

- Başvurular 1 Nisan 2013 Pazartesi günü başlayıp 19 Nisan 2013 Cuma günü saat 
17:30’da sona erecektir. 

- Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki 
Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Başvuru Formunun doldurulmasına 
ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. 

- Adayların doldurmuş oldukları Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak 
kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte en geç yazılı sınav saatinden önce 
sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları 
geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır. 

- 19 Nisan 2013 Cuma günü mesai saati sonuna kadar (Saat:17:30) Vergi Denetim Kurulu 
Başkanlığına ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana 
gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir. 

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI: 

- Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınavda, 
adayların mali, hukuki, iktisadi olayları değerlendirmelerini, tartışmalarını, yorumlamalarını ve 
sorunlara çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir. Sınav konuları 
aşağıdaki gibidir: 

- MALİYE: Maliye teorisi ve maliye politikası, Vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, Kamu 
maliyesi 

- İKTİSAT: Mikro ve makro iktisat, İktisadi düşünceler tarihi, Para teorisi ve politikası, 
Türkiye ekonomisi, Uluslararası iktisat ve iktisadi kuruluşlar 

- HUKUK: Anayasa hukuku, İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı, Ceza hukuku 
ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, Medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku 
hariç), Borçlar hukuku, Ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç) 

- MUHASEBE: Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Maliyet muhasebesi, Mali 
tablolar analizi  

VI - DEĞERLENDİRME: 

- Giriş Sınavı notları, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not, her bir 
yazılı sınav grubu ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere 100'dür. 

- Giriş Sınavında başarılı olmak için: 

a) Yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notların 50'den, notlar ortalamasının da 
65'den aşağı olmaması gerekir. 
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b) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan 
başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son 
sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan 65 ve üzerinde 
puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

c) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının 65'den az olmaması gerekir. 

- Giriş Sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 
puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 

- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, Giriş Sınavı puanının eşit olması halinde, 
yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS puanı 
yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının 
dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: 

- Giriş Sınavında başarılı olan adaylar ile başarı sırasına göre en başarılı %20’nin ad ve 
soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) internet sitesinde yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir. 
Sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazılı olarak bildirilecektir. 

- En başarılı %20’nin tespitinde ondalık kısım üste tamamlanır. 

- Sınav sonuçlarına, duyuruların yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 gün 
içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak, itiraz edilebilir. İtirazlar Vergi 
Denetim Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu tarafından incelenir ve on iş günü içerisinde 
karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

VIII - DİĞER HUSUSLAR: 

- Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik 
numarası olan fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaktır.  

- Sözlü sınav öncesi adaylardan, bir örneği onaylanarak alınmak üzere diploma veya 
mezuniyet belgesinin aslı ve gerekmesi halinde denklik belgesi ile başvuru formunda yer alan 
beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir. 

- Vergi Müfettişliği Mesleği ve Giriş Sınavı ile başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler 
(www.vdk.gov.tr) adresinden temin edilebilir. 

-Adaylar, sınav notlarını (www.vdk.gov.tr) adresinden öğrenebileceklerdir. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulur.  

- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında 
başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi 
bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

İlan olunur. 2364/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 25.02.2013    Karar No: 469 
Türkiye Petrolleri A.O.,XI no.lu Diyarbakır Petrol bölgesinde sahip bulunduğu 

ARİ/TPO/1450-2126 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahasındaki Güney Sarıcak-26,28 ve 31 no.lu 
kuyuların lokasyon yerleri ve yolları için gerekli olan ancak rayiç hattın üzerinde bedel talep 
edilmesi nedeniyle anlaşma yolu ile satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Eğil Asliye 
Hukuk Mahkemesi ve Diyarbakır I.Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları 
bulunan Diyarbakır İli Eğil İlçesi Sarıcak Köyü mevkiinde kain 548 no.lu parselin 1470,93 m²’lik 
kısmının, 550 no.lu parselin 7069,13 m²’lik kısmının, Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Alçık köyü 
mevkiinde kain 113 no.lu parselin 15992,17 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 24.532,23 m²’lik 
arazinin 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi 
için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettikleri 28.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve rayiç haddin üzerinde 
bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan, istimlakinde 
kamu yararı bulunan ve üzerinde Eğil Asliye Hukuk Mahkemesi ve Diyarbakır I.Asliye Hukuk 
Mahkemesince acele el koyma kararları alınan, aşağıda müfredatı ve dosyalarında mevcut 1/2.000 
ve 1/5.000 ölçekli haritalarda hudutları gösterilen Diyarbakır İli Eğil İlçesi Sarıcak Köyü 
mevkiinde kain 548 no.lu parselin 1470,93 m²’lik kısmının, 550 no.lu parselin 7069,13 m²’lik 
kısmının, Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Alçık köyü mevkiinde kain 113 no.lu parselin 15992,17 m²’lik 
kısmının olmak üzere toplam 24.532,23 m²’lik arazinin 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87’inci 
maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir. 

İstimlakine karar verilen arazinin: 
İli : Diyarbakır 
İlçesi : Eğil 
Köyü : Sarıcak 
Parsel No.  Malikleri                      İstimlaki istenen miktar (m2) 
548   Hacı (Ali Oğlu) 1470,93 
   Teyfur (Ali Oğlu) 
  Temur (Ali Oğlu) 
  Hatice (Ali Kızı) 
  Mehmedi (Al Oğlu) 
  Mehmet (Ali Oğlu) 
  Mustafa (Ali Oğlu) 
  Fatma (Ali Kızı) 
  Tosun (Ali Oğluı) 
  Hamit BİNGÖL (Tosun Oğlu) 
  Hanım (Ali Kızı) 
  Hamo(Ali Oğlu) 
  Yakup (Ali Oğlu) 
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İstimlakine karar verilen arazinin: 
İli : Diyarbakır 
İlçesi : Eğil 
Köyü : Sarıcak 
Parsel No.  Malikleri                                        İstimlaki istenen miktar (m2) 
550  Mustafa BİNGÖL(Ali Oğlu) 7069,13 
   Hasan BİNGÖL (Ali Oğlu) 
  Ferho BİNGÖL (Ali Oğlu) 
  Hamit BİNGÖL (Tosun Oğlu) 
  Fatma BİNGÖL (Ali Kızı) 
  Hacı BİNGÖL (Ali Oğlu) 
  Yakup BİNGÖL (Ali Oğlu) 
  Mehmet BİNGÖL (Ali Oğlu) 
  Temur BİNGÖL (Ali Oğlu) 
  Teyfur BİNGÖL (Ali Oğlu) 
  Hamo BİNGÖL (Ali Oğlu) 
  Hanım (Ali Kızı) 
  Mehmedi BİNGÖL (Ali Oğlu) 
  Hatice BİNGÖL (Ali Kızı) 
İstimlakine karar verilen arazinin: 
İli : Diyarbakır 
İlçesi : Sur 
Köyü : Alçık 
Parsel No.  Malikleri                                      İstimlaki istenen miktar (m2) 
113  Mehmet Sait TANRIKULU (Ahmet Oğlu) 15992,17 
  Abdurrahman Oğul (Sadık Oğlu) 
   Kadri SADIKOĞLU (Abdurrahman Oğlu) 
  Musa TANRIKULU (Ömer Oğlu) 
  Rahime TANRIKULU (Ömer Kızı)  
 İstimlaki istenen toplam miktar:  24.532.23 (m2) 
 2330/1-1 

————— 
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 25.02.2013 Karar No: 470 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı XI no.lu Diyarbakır Petrol bölgesinde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/1450-2127 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahasındaki Sivritepe-101 no.lu 
kuyusunun lokasyon yeri ve yolu için gerekli olan,, ancak rayiç hattın üzerinde bedel talep 
edilmesi nedeniyle anlaşma yolu ile satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 2. 
Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır İli, Yenişehir llçesi, 
Sivritepe Köyü mevkiinde kain 234 no.lu parselin 8750,00 m²’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol 
Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze 
tevdi ettikleri 28.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve rayiç haddin üzerinde 
bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan, istimlakinde 
kamu yararı bulunan ve üzerinde Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 
kararı alınan, aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları 
gösterilen Diyarbakır İli, Yenişehir llçesi, Sivritepe Köyü mevkiinde kain 234 no.lu parselin 
8750,00 m²’lik kısmının 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87’inci maddesi gereğince istimlakine 
karar verilmiştir. 
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İstimlakine karar verilen arazinin: 
İli : Diyarbakır 
İlçesi : Yenişehir 
Köyü : Sivritepe  
Parsel No. Malikleri                                 İstimlaki istenen miktar (m2) 
234  Reşit BAŞKURTı (Ahmet Oğlu) 8750.00 
   Ağa KARDEŞ 
  Mehmet Şefik 
  Mehmet KARDEŞ (Murtaza Oğlu) 
  Mehmet KUT 
  Hanım BAŞKURT (Abdurrahman Kızı) 
  Zülfiye YILMAZ (Abdulkerim Kızı) 
  Mehmet UÇAK 
  Dilşah (Mehmmet Kızı) 
  Musa (Abdulkadir Oğlu) 
  Celal BAŞKURT (Ahmet Oğlu) 
  Meryem UÇAK 
  Mehmet UÇAK 
  Lamih UÇAK 
  Halide KUT 
  Aysel TANRIVERDİ 
  Mehmet ÇINAR 
  Eşref (Abdulkadir Oğlu) 
  Abdullaziz 
  Gürcü ÖZATEŞ (Ali Kızı) 
  Reşat BAŞKURT (Ahmet Oğlu) 
  Hacı KARDEŞ (Murtaza Oğlu) 
  Hatice (Mehmet Kızı) 
  Ali 
  Murtaza 
  Zive KARDEŞ 
  Mehmet Nesim BAŞKURT (Ahmet) 
  Mukaddes UÇAK 
  İdris UÇAK (Abdurrahman Oğlu) 
  Sittihe ŞENYİĞİT (Ahmet kızı) 
  Abdulkadir 
  İsmail UÇAK 
  Muzaffer UÇAK 
  Fatma KUT 
  Adil BAŞKURT (Ahmet Oğlu) 
  Eşref UÇAK 
  Türkan UÇAK 
  Fahriye BAŞKURT (İbrahim Oğlu) 
  Gülbarin YAKAR (Ahmet kızı) 
  Bedia KUT (Musa Kızı) 
  Orhan UÇAK (Abdurrahman Oğlu) 
  Kemal UÇAK 
 İstimlaki istenen toplam miktar:  8750.00 (m2) 
 2331/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 14.03.2013      Karar No: 6611 

ŞİRKETİN : 
• TİCARİ UNVANI  : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
• MERKEZİ 
TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100 Ankara  
• MÜRACAAT TARİHİ : 13.02.2013 
RUHSATIN : 
• MAHİYETİ : Süre Uzatımı  
• BÖLGESİ  : XI No.lu Diyarbakır 
• SAHA İŞARETİ : TPO/XI/C 
• KAPSADIĞI İLLERİ : Adıyaman, Şanlıurfa 
• YÜZÖLÇÜMÜ : 47.155 Hektar 
• HAK SIRA NUMARASI : AR/TPO/3863 
• VERİLİŞ TARİHİ : 10.05.2004 
KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O.’nın yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra 

numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 10.05.2013 
tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine göre 3 yıl süre ile 
uzatılması için 13.02.2013 tarihili dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nın süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve 
Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, 
arayıcının arama çalışmaların tamamlamasına imkan vermek maksadıyla XI No.lu Diyarbakır 
Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/3863 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat 
sahasında petrol keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın daha önce uzatılmış süresinin sona 
ereceği 10.05.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesi 
gereğince 10.05.2015 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 

 2332/1-1 
————— 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 
Karar Tarihi: 28.02.2013      Karar No: 471 

Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş. ile Marsa Turkey B.V. Şti. 
XVII no.lu İzmir Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/MER-MRS/3913 hak sıra 
no.lu arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Seheryeli-1 kuyusunun lokasyon yeri ve yolu için 
gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma 
yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından acele el 
koyma kararı alınan, Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Kızılcaterzi köyü, Karataş mevkii sınırları 
içerisinde yer alan 610 no.lu parselin 6.556,79 m² ’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 
87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettikleri 
09.01.2013 ve 31.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunulmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 
yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 
alınması mümkün olmayan ve üzerinde Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 
kararı alınan, aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları 
gösterilen Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Kızılcaterzi köyü, Karataş mevkii sınırları içerisinde yer 
alan 610 no.lu parselin 6.556,79 m² ’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci 
maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir. 

İstimlakine karar verilen arazinin: 
İli : Tekirdağ   
İlçesi : Şarköy 
Köyü : Kızılcaterzi 
Mevki : Karataş 
Parsel No.  Malikleri                                  İstimlaki istenen miktar (m2) 
610  İrfan ERSOY (Hüseyin Oğlu) 6.556,79 
  Hüseyin ERSOY (İlhan Oğlu) 
 2333/1-1 
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İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İKN Alınmamıştır 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Ulaşım  

Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
İl/İlçe İstanbul/Esenler 

Adresi Ferhatpaşa Metro Tesisleri Tel-Faks 0212 568 99 70-0212 568 89 00 

Posta Kodu 34200 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Artıbir Piyasa Araştırma ve 
Danışmanlık Ticaret Limited 
Şirketi 

Hüseyin Çalışkaner 

Adresi 
Selahattin Pınar Cad. Naci Kasım 
Sok. Önügören İş Merk. Kat:4 
Şişli/İstanbul 

Oruç Reis Mah. 575. Sok. 
Esenler/İstanbul 

T.C. Kimlik No.  19465981878 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Zincirlikuyu V.D. 085 038 0758  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 700428  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden ( ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 2367/1-1 



Sayfa : 334 RESMÎ GAZETE 21 Mart 2013 – Sayı : 28594 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/67719 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 81. Şube 

Müdürlüğü 

İl/İlçe Erzurum/Yakutiye 

Adresi Terminal Cad. Otogar Karşısı Tel-Faks 4402346319 

Posta Kodu  E-Mail dsi81sb@dsi.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Habip Arı  

Adresi 
Saray Bosna Cad. Yekeler Ofis Plaza 

Kat: 4/23 Yakutiye/Erzurum 
 

T.C. Kimlik No. 19021939824  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
740097114  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

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 (  ) 

 2388/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   1.20 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2013/4329 Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Yardımı ve Kurumsal

Yapılanma Bileşeni 2007 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında
Finansman Anlaşmasına Ek No 2 ile Ek No 2’ye İlişkin Beyanları
İçeren Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2013/4377 Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal
Güvenlik Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2013/4383 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret
Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Adalet Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK’in Seçilmesi

Hakkında Karar (2013/9)

YÖNETMELİKLER
— Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
— Erzurum Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Yıldız Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ
— T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime

Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin
Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/13)

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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