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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                        19 Haziran 2013
       69471265-305-5518

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Haziran 2013 tarihinde Rusya Federasyonu’na gide-
cek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek
tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              19 Haziran 2013
     68244839-140.03-195-444

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 19/6/2013 tarihli ve 69471265-305-5518 sayılı yazınız.
            Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Haziran 2013 tarihinde Rusya Federasyonu’na gide-
cek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN TANITIM VE PAZARLANMASINA

İLİŞKİN DESTEK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gü-

cünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve
yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pa-
zarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve ku-

ruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve
yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt
dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin hususları
kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ar-Ge ve yenilik projeleri: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi,

özel şartları, diğer kurum ya da kuruluşlarca sağlanacak aynî veya nakdî destek tutarları, so-
nuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin
her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Başvuru dosyası: Desteklerden yararlanmak isteyen kuruluşların ibraz etmek zorunda

oldukları bilgi ve belgelerin yer aldığı formatı Bakanlık tarafından hazırlanan dosyayı,
ç) Değerlendirme komisyonu: Başvuruları ve değişiklikleri değerlendirmek üzere Genel

Müdür ya da görevlendireceği daire başkanı başkanlığında; Genel Müdürlük personellerinden
iki kişi, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Metroloji ve Standar-
dizasyon Genel Müdürlüğü personellerinden birer kişi olmak üzere beş asil, aynı şekilde be-
lirlenen beş yedek üyeden oluşan komisyonu,

d) e-Ticaret: Ürünlerin, bilgisayar ağları üzerinden tanıtılması, dağıtılması, pazarlanması
ve bedel tahsilatının yapılmasını,

e) Fuar: Ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı,
pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurul-
ması ve geliştirilmesi için belirli bir takvime bağlı olarak, düzenli aralıklarla genellikle de aynı
yerlerde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğini,

f) Genel Müdürlük: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,
g) Genel Müdür: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünü,
ğ) İş planı: Kuruluş tarafından Bakanlığa sunulan başvuru dosyasında; tanıtım ve pa-

zarlaması yapılacak ürün ya da prototip bilgilerinin, yapılacak faaliyetlerin, faaliyetlere ilişkin
bütçe ve zaman çizelgesinin yer aldığı planı,

h) Ödeme planı: Kuruluş tarafından planlanan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin ger-
çekleşeceği tarihler esas alınarak hazırlanacak tahmini ödeme tarihlerini içeren planı,

ı) Katılım bedeli: Bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek faaliyetlerin tamamının veya
bir kısmının yapılmasına yönelik harcamalara karşılık gelen para tutarı,

i) Kuruluş: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan,
bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan ülkemizde yerleşik işletmeler ile üniver-
siteler ve araştırma kurumlarını,

j) Kuruluş yetkilisi: Kuruluşu en geniş şekilde temsile yetkili olan kişiyi,
k) Sonuç raporu: Bakanlıkça hazırlanan formata uygun olarak desteklenen kuruluş ta-

rafından tamamlanan her faaliyet için; varsa yapılan yeni satış sözleşmesi, işbirliği sağlanan
şirketler, pazara ilişkin değerlendirmeler, destek uygulamasına ilişkin öneriler gibi hususları
ve ekinde faaliyete ilişkin belgeleri içeren raporu,

l) Taahhütname: Destek talep eden kuruluşun, bu Yönetmelikte belirtilen hususlar ile
Bakanlıkça belirlenen diğer hususlara uyulacağının kabul edildiğini gösterir belgeyi,

m) Tanıtım ve pazarlama destek sözleşmesi: Bu Yönetmelik kapsamında desteklenmesi
uygun görülen faaliyetleri gerçekleştirecek kuruluş ile Bakanlık arasında akdedilen sözleşmeyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Şekli ve Tarihi, Destek Tutarı ve Giderler

Başvuru şekli ve tarihi
MADDE 5 – (1) Kuruluş yetkilisi tarafından; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla

kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri so-
nucu ortaya çıkan teknolojik ürün veya prototipin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlan-
masının desteklenmesine yönelik istenen belgeleri sağlayarak, yazılı veya elektronik ortamda
Bakanlığa başvuru yapılır.

(2) Kuruluş yetkilisi tarafından hazırlanan ıslak imzalı tanıtım ve pazarlama başvuru
dosyası ile başvuru dosyasının CD ortamında kaydedilmiş bir kopyası elden Bakanlığa teslim
edilir. Ayrıca, Bakanlık internet sitesi üzerinden oluşturulacak uygulama üzerinden de elektro-
nik ortamda başvuru yapılabilir.

(3) Teknolojik ürünlerin tanıtım ve pazarlanmasına yönelik kuruluşlar tarafından yapı-
lacak başvurular için yılda bir veya birden fazla dönemde başvuru kabul edilebilir. Başvuru
tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.

Destek tutarı
MADDE 6 – (1) Bakanlıkça bütçe imkânları dikkate alınarak desteklenmesi uygun gö-

rülen başvurular için talep edilen destek tutarının; yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faali-
yetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetle-
rine katılım bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı, faaliyet sayısına bakılmaksızın Bakanlıkça hibe
olarak karşılanır.

Desteklenen giderler
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında aşağıdaki gider kalemleri desteklenir:
a) Ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün

kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtları,
b) Fuarlara katılımda; stand kirası, stand yapımı, standart stand dekorasyonu, nakliye

ve depolama giderleri ile nakliye sigortası,
c) Yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderleri,
ç) Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,
d) Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,
e) Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde kuruluşun en fazla iki çalışa-

nının;
1) Kişi başına günlük; yurt içinde 150 TL, yurt dışında ise 150 ABD Dolarına kadar

yol hariç en fazla yedi gün süreli konaklama giderleri,
2) Yurt içinde gidilen şehir veya yurt dışında gidilen ülkeye gidiş ve dönüş maliyetini

karşılamak üzere ulaşımda kullanılan; otobüs bileti, ekonomi sınıfı uçak bileti, tren ve ekonomi
sınıfı gemi bileti ücretleri.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan bir veya birden fazla kalemde yer alan harcamalar katılım
bedeli adı altında toplu olarak yer alması halinde yukarıda bahsedilen maddeler dışındaki har-
cama kalemleri için ayrıca ödeme yapılmaz.

Desteklenmeyen giderler
MADDE 8 – (1) Her türlü konferans, çalıştay, sempozyum, panel gibi organizasyonlara

katılımlar, bu Yönetmelik kapsamında desteklenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destek Sayısı, Destek Süresi, Ön İnceleme ve Değerlendirme, Sözleşme

Destek sayısı
MADDE 9 – (1) Desteklenen kuruluş, bu Yönetmelik kapsamındaki her bir Ar-Ge ve

yenilik projesi sonrası ortaya çıkan teknolojik ürün veya prototipin yurt içinde ve yurt dışında
tanıtımı ve pazarlanması için sağlanan destekten bir defaya mahsus faaliyet sınırlaması olmak-
sızın yararlanır.
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Destek süresi
MADDE 10 – (1) Destek süresi, Bakanlık ile kuruluş arasında yapılan sözleşmenin im-

za tarihinden başlayarak en fazla bir yıldır.
Ön inceleme ve değerlendirme
MADDE 11 – (1) Ön incelemede eksiklik bulunan başvurular, resmi tatil günleri hariç

olmak kaydıyla on beş gün içerisinde başvuru sahibi tarafından tamamlanır, eksiklikleri ta-
mamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Eksiklik bulunmayan başvurular değerlendirme komisyonunda değerlendirilir.
(3) Başvurular, eksikliklerin giderilmesinden sonra en geç otuz gün içinde sonuçlandı-

rılır.
(4) Değerlendirme toplantılarına Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı

başkan sıfatıyla katılır ve toplantıyı yönetir.
(5) Değerlendirme komisyonu en az beş üyenin katılımı ile toplanır, asil üyelerin top-

lantıya katılamadığı durumlarda yedek üye toplantıya katılır.
(6) Desteklenecek başvurular, en az üç üyenin aynı yöndeki kararı ile belirlenir.
(7) Başvuruların desteklenmesinde; başvuru yapıldığı tarihten en geç beş yıl önce başarı

ile tamamlanan, tamamlanmış hali ile katma değer yaratan veya yaratma potansiyeli bulunan
ve Bakanlıkça belirlenen diğer kriterlere uygun olan ürünler esas alınır.

(8) Değerlendirme komisyonu Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak des-
teklenecek başvuruları belirler.

(9) Desteklenmesi uygun görülen başvurular Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.
(10) Bakanlıkça desteklenmesi uygun görülmeyen başvurular ile desteklenecek başvu-

rular, Bakanlık internet sitesinde yayınlanmasından itibaren otuz iş günü içerisinde gerekçesi
belirtilerek başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Sözleşme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen kuruluş

ile Bakanlık arasında yapılan sözleşmede;
a) Sözleşmenin amacı ve kapsamı,
b) Sözleşmenin tarafları,
c) Taraflara ilişkin bilgileri,
ç)  Bakanlık tarafından sağlanacak desteğin tutarı ve süresi,
d) Desteklenecek faaliyetleri,
e) Destek kapsamında yer alan gider kalemleri,
f) Faaliyetin toplam bütçesi,
g) Desteğin iptal edilmesi veya giderin ödeme planına göre ödemesi yapılan tutardan

eksik olması durumunda harcanmayan kısmın geri ödenmesine ilişkin hususlar,
ğ) Diğer idari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususlar,
h) Sözleşme ekinde yapılacak faaliyetler ile ilgili iş planı, taahhütname ve Bakanlıkça

istenecek diğer belgeler,
yer alır.
(2) Tanıtım ve pazarlama desteği kapsamında, destek sözleşmesinde belirtilenlerin dı-

şında herhangi bir ödeme yapılmaz.
(3) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak tüm sözleşmelere, sözleşmede hüküm bulunmayan

hallerde bu Yönetmelik ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağı açıkça ya-
zılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödemeler, Değişiklik Talepleri, Sonuç Raporu ve Harcama Belgeleri

Ödemeler
MADDE 13 – (1) Tanıtım ve pazarlama desteğinden yararlanacak kuruluşlara yapılacak

ödemeler her yıl Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkânları ölçüsünde gerçekleştirilir.
(2) Destek ödemesi, sözleşmede belirtilen ödeme planı çerçevesinde Türk Lirası cin-

sinden yapılır.
(3) Kuruluş yetkilisi tarafından tanıtım ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmeden önce

ödeme talep edilmesi halinde, yurt içinde faaliyet gösteren bir bankadan sözleşme tutarı kadar
ve geri ödeme süresini kapsayacak şekilde teminat mektubu alınarak Bakanlığa verilmek şar-
tıyla, sözleşmede yer alan tutarlar üzerinden Bakanlıkça ödeme yapılabilir.

(4) Desteklenen kuruluşlara yapılacak ödemelerde; döviz cinsinden yapılan giderlerin
Türk Lirası karşılığı, giderin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz
satış kuru üzerinden hesaplanır.

(5) Ödemeler, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan birinde desteklenen kuruluş
adına açılmış bulunan ve hesap bilgileri sözleşmede belirtilen banka hesap numarasına yapı-
lır.

Değişiklik talepleri
MADDE 14 – (1) Kuruluş yetkilisi, sözleşmede yer alan hususlar ile ilgili değişiklik

taleplerini faaliyetin başlama tarihinden en az 30 gün önce gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe
bildirir.

(2) Değişiklik talepleri, değerlendirme komisyonu tarafından görüşülerek başvuru ta-
rihinden itibaren resmi tatil günleri hariç tutulmak üzere en geç 15 gün içinde karara bağlanır.

(3) Deprem, sel, kasırga, genel grev ve isyan gibi sosyal olaylar, seferberlik, savaş hali,
yaygın ve bulaşıcı hastalıklar, büyük ekonomik krizler gibi sebeplerle yurt içi veya yurt dışında
katılım sağlanacak faaliyetin iptal edilmesi, ertelenmesi veya tanıtımı ve pazarlaması yapılacak
ürün ya da prototipin zarar görmesi hallerinde; kuruluş temsilcisi tarafından Bakanlığa yazı ile
bildirimde bulunulur. Bu durumda yapılacak ödemeler Bakanlık tarafından ertelenebilir ya da
iptal edilebilir.

Sonuç raporu ve harcama belgeleri
MADDE 15 – (1) Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini müteakip

hazırlanan sonuç raporunda Bakanlıkça sağlanan desteğin etkisini değerlendirmeye yönelik
olarak; varsa yapılan yeni satış anlaşması, işbirliği tesis edilen şirket bilgileri, pazara ilişkin
değerlendirmeler, uygulamaya yönelik öneriler yer alır.

(2) Sonuç raporu faaliyetin bittiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Genel Mü-
dürlüğe teslim edilir.

(3) Sonuç raporu ekinde;
a) Seyahate ilişkin gider belgelerinin,
b) Konaklamaya ilişkin gider belgelerinin,
c) Üye olunan e-ticaret sitelerini işleten kurum/kuruluş ile yapılan üyelik sözleşmesi-

nin,
ç) E-ticaret sitelerine üyelik giderlerine dair makbuzun veya faturanın,
d) Fuarlara katılımlarda, fuar katılım sözleşmesinin,
e) Stand kirası, stand yapımı, standart stand bölüm dekorasyonu, nakliye ve depolama,

gümrük işlem, nakliye sigortası ile ilgili giderlere ait faturanın ve Türkçe dışında başka bir
dilde düzenlenmiş belgeler varsa bunların onaylı tercümelerinin,

f) Katılım sağlanan yurt içi ya da yurt dışı fuarlara ilişkin yayımlanmış yazılı ve elek-
tronik ortamda tutulan belgelerin,

g) Ürün veya prototipin tanıtımı amacıyla hazırlatılacak broşür, ürün kataloğu, etiket
baskılı bandrollü elektronik depolama aygıtlarına ilişkin giderlere ait faturaların,
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ğ) Destek alınan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili harcama belgelerinin,
h) Fuarlara katılımlarda ilgili fuar kataloğu, katılımcının çevre stand bölümlerle, stand

alınlığıyla ve teşhir edilen ürün ile birlikte farklı yönlerden net bir şekilde çekilmiş tarihli fo-
toğraflarının,

aslı veya aslı görülerek Genel Müdürlükçe tasdik edilmiş nüshaları yer alır.
Fazla ödemelerin iade edilmesi ve tahsili
MADDE 16 – (1) Tanıtım ve pazarlama faaliyeti sonunda gerçekleşen harcama tutarı-

nın,  Bakanlıkça yapılan ödeme tutarından eksik olması durumunda aradaki fark en fazla 45
gün içerisinde Bakanlık hesabına iade edilir.

(2) Tanıtım ve pazarlama faaliyeti sonunda Bakanlıkça yapılan ödemeden arta kalan
tutarın 45 gün içerisinde Bakanlık hesabına yatırılmaması halinde, idare nezdindeki teminat
mektubu paraya çevrilerek kuruluşun borçları mahsup edilir, varsa kalan tutar ilgili kuruluşa
iade edilir.

İdari yaptırımlar
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tanıtım ve pazarlama desteklerinden

yararlanan kuruluşlar, aynı ürün veya prototip için, aynı kapsamdaki giderlerle ilgili başka bir
kamu kaynaklı destekten yararlanamazlar. Bu destek için başvurusu yapılan ürün ya da proto-
tipin tanıtım ve pazarlanması amacıyla, başka bir kamu kaynağından da yararlandığı tespit edi-
lenlerin sözleşmesi fesih edilerek o desteği takip eden diğer desteklerden yararlandırılmazlar.

(2) Yurt içi veya yurt dışında düzenlenen fuarlarda Bakanlıkça destek sağlanan tekno-
lojik ürün ya da prototipin dışında başka bir ürüne yönelik tanıtım veya pazarlama faaliyetinin
tespit edilmesi halinde Bakanlıkla kuruluş arasında yapılan sözleşme iptal edilir.

(3) Sözleşmenin iptal edilmesi durumunda kuruluş tarafından alınan destek Bakanlık
hesabına iade edilir, ön ödeme olarak alınan desteğin iade edilmediği durumlarda kuruluştan
alınan teminat mektubu nakde çevrilir.

(4) Aşağıda belirtilen hallerde;
a) Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz etmek suretiyle haksız olarak alın-

dığı veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri yapılması,
b) Faaliyetin tamamlanmasını müteakip Bakanlığa teslim edilmesi gereken sonuç ra-

poru, gider belgeleri ve diğer belgelerin belirtilen zamanda teslim edilmemesi,
c) Genel Müdürlük tarafından usulüne uygun olmadığı tespit edilen giderlere ait akta-

rımı yapılan tutarın 45 gün içerisinde geri ödenmemesi, genel hükümler çerçevesinde takip ve
tahsil edilir.

ç) Kuruluş yetkilisi tarafından sahte belge verildiğinin tespit edilmesi halinde, Bakanlık
tarafından suç duyurusunda bulunulur.

Denetim
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan desteklere ilişkin giderler

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında denet-
lenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Elektronik başvurular
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, 31/12/2014 tarihine kadar elektronik ortamda ya-

pılacak başvurular için gerekli olan alt yapıyı sağlamak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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Kalkınma Bakanlığından:
KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET  DESTEKLEME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma
Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(2) Başvurular, ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine
kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Yapılan başvurunun sis-
temden alınan çıktısı elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5  iş günü
içerisinde ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul
edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati
ve referans numarası ile kaydedilir. Elden yapılan başvurularda, kabul mahallinde son başvuru
anı itibarıyla bir yığılma söz konusu ise kapanış saatinde kapılar kapatılır ve sadece o an itiba-
rıyla içeride bulunan başvurular kabul edilerek işlem tamamlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 31 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komis-
yonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; en az yüksekokul mezunu ve en az üç
yıl önce alınmış “B” sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Komisyonun olu-
şum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

8/11/2008 27048

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 12/4/2009 27198
2- 31/12/2010 27802
3- 16/11/2011 28114

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/5/2013 28661
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE  1 – 27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  Sosyal
Güvenlik Kurumu Personeli  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldı-
rılmış ve aynı maddeye  aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.  

“a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu ça-
lışma süresinin tamamlanması esastır. Bu süreyi tamamlayan personel farklı hizmet bölgelerine
atanır. Bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama ya-
pılmaz. Her hizmet bölgesi için tespit edilen zorunlu çalışma süresi, o hizmet bölgesi içindeki
hizmet alanından birisinde geçirilebileceği gibi birden çok hizmet alanında da geçirilebilir. An-
cak, aynı hizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan az olamaz.”

“g) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları ne-
deniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar
ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuzda emekli ola-
caklarına ilişkin dilekçelerini bağlı oldukları birim aracılığıyla Başkanlığa göndermeleri ve
idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hiz-
met alanında bırakılırlar. Bu hükme göre yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vaz-
geçenler, yer değiştirme suretiyle atama dönemi beklenilmeksizin Başkanlıkça resen atamaya
tabi tutulurlar ve bunlar ikinci kez bu hükümden yararlanamazlar.”

“ı) Zorunlu çalışma süresinin hizmet puanı hesabında 30 Haziran tarihi esas alınır.” 
“i) Unvan değişikliği nedeniyle, zorunlu yer değişikliğine tabi başka bir göreve atan-

maya hak kazananlar; aynı hizmet bölgesi veya alanındaki görevlere veya çalışma süresini dol-
durmadıkları başka hizmet bölgesine atanırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde, üçüncü fıkrasındaki “Temmuz” ibaresi “Haziran” olarak değiştirilmiştir.  

“(1) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanlar atanma talebinde
bulunabilirler. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması ya da puanının
yetmemesi nedeniyle tercihlerine yerleşememesi halleri bu Yönetmelik hükümlerinin uygu-
lanmasına engel teşkil etmez. Bunların atamaları Başkanlıkça resen yapılır.”

“(2) Başvurular; 1-15 Mart tarihleri arasında elektronik ortamda yapılır. Birimlerin tet-
kikinden sonra elektronik sistemde onaylanır ve duyuruda belirtilen süre içerisinde İnsan Kay-
nakları Daire Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir. 
“(6)  Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerine göre mazeretleri nedeniyle görev yer-

leri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayı
sonuna kadar çalıştığı birime bildirmekle yükümlüdür. Birimler, mazereti sona eren personelin
belgelerini on beş gün içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikal ettirir. Mazereti
herhangi bir sebeple sona eren personelin ayrıldığı görev yerine iadesi veya bulunduğu yerde
kalması norm kadro durumları da dikkate alınmak kaydıyla atamaya yetkili amir tarafından
değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı mad-
deye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir. 

“(2) Başvurular; 1-15 Haziran tarihleri arasında elektronik ortamda yapılır. Birimlerin
tetkikinden sonra elektronik sistemde onaylanır ve duyuruda belirtilen süre içerisinde İnsan
Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.”

“(5) Atamalar,  her yılın Temmuz ayı sonuna kadar sonuçlandırılır.”
“(6) Hizmet puanının hesabında 30 Haziran tarihi esas alınır.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
sonuna “Ancak, süreklilik arz eden hastalıklardaki sağlık kurulu raporlarında son üç aylık süre
aranmaz.” cümlesi eklenmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinin (3)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün
sigortalı hizmeti olduğunu ve atama talep edilen ilde sigortalılığının halen devam ettiğini gös-
terir belge,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(2) Birinci fıkraya göre yer değiştirenlerin ayrıldıkları birime dönme talepleri üç yıl
geçtikten sonra Başkanlıkça değerlendirilebilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. 

—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HAKLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, (i), (j) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“ğ) Abonelerin katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri de dâhil olmak üzere
kısa mesaj, çağrı merkezi, internet ve benzeri yöntemlerle katıldıkları kampanya, tarife kapsa-
mındaki tüm hizmetlerden başvurduğu yöntem ya da basit bir yöntem ile vazgeçme hakkı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri
MADDE 7 – (1) Katma değerli elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler hiz-

metin sunulması öncesinde hizmetin ücreti ile tanım ve kapsamına ilişkin olarak tüketicileri
ücretsiz olarak bilgilendirirler. Kurum tarafından bilgilendirmeye ilişkin usul ve esaslar belir-
lenebilir.

(2) Kurum, katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine şifreyle ve/veya benzeri
yöntemler ile erişime ilişkin yükümlülükler getirebilir.

(3) Abonelerin hatlarının, 900 alan koduna kapalı olması esastır. Abonelerin yazılı talebi
ile hatları bu hizmete açık hale getirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Kurum tarafından yükümlülük getirilen işletmeciler; ses, kısa mesaj, veri ve benzeri
hizmetlerin sunulduğu kullanım miktarı sınırlı hizmetler kapsamında kullanım miktarına ilişkin
sınıra ulaşıldığında abonelerini Kurum tarafından uygun görülen yöntemlerle bilgilendirir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tüketici şikâyetleri çözüm mekanizması ve Kurumun yetkisi
MADDE 13 – (1) İşletmeciler, tüketici şikâyetlerinin cevaplanmasında şeffaf, hızlı ve

kolay uygulanabilir bir çözüm mekanizması oluşturmakla yükümlüdür.
(2) Tüketici şikâyetleri ve bu şikâyetlere verilen cevaplar işletmeciler tarafından kayıt

altına alınır ve bu kayıtlar güvenlik tedbirleri alınarak asgari iki yıl süre ile muhafaza edilir.
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(3) Kurum, işletmecilerin tüketici şikâyetleri çözüm mekanizması oluşturmasına ilişkin
asgari hususları belirleyebilir.

(4) Kurum tüketici şikâyetlerinin tasnifi neticesinde belirli bir konuya ilişkin şikâyet-
lerin yoğunlaştığı ve/veya şikayet konusunun abone mağduriyetine yol açtığına kanaat getir-
mesi halinde, konuyu inceleyerek konu hakkında düzenleme veya denetleme yapabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) İşletmeciler görme engelli olan tüketicilerin talep etmesi halinde abonelik sözleş-

melerini ve faturalarını asgari olarak Braille alfabesi ya da sesli olarak dinletmek şeklinde üc-
retsiz sunarlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Yabancı uyrukluların aboneliklerinde geçerlilik tarihi uygun pasaport veya uluslar-
arası geçerliliği olan muadili belgenin birer suretinin abonelik sözleşmesi ile birlikte muhafaza
edilmesiyle yükümlüdür.”

“(9) Kurum kıst uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirler.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Aboneler aboneliklerini her zaman ücretsiz olarak sona erdirebilir.

Aboneler, abonelik sözleşmelerini feshetmek istedikleri takdirde bu taleplerini;
a) İşletmeci ya da adına abonelik sözleşmesi yapmaya/işlemlerini yürütmeye yetkili

temsilcisine yazılı olarak yapmak,
b) Teyit edilmiş olmak kaydıyla işletmecinin faks numarasına imzalı olarak gönder-

mek,
c) Güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanmak,
ç) Kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemleri kullanmak,
suretiyle işletmecilerine iletirler.
(2) İşletmeci fesih bildirimlerinde fesih talebinin alındığı bilgisini aboneye en geç yirmi

dört saat içinde iletir/verir. Fesih talebine ilişkin bildirimin yapıldığı andan itibaren yirmi dört
saat içinde aboneye sunulan hizmet kısıtlanır ya da durdurulur. Hizmetin yirmi dört saat içinde
kısıtlanmaması ya da durdurulmaması halinde abone sorumlu tutulamaz.

(3) İşletmeci, abonenin fesih talebinin yapıldığı andan itibaren yedi gün içinde fesih iş-
lemini gerçekleştirmek ve posta, elektronik posta, kısa mesaj ya da arama yöntemlerinden birini
kullanarak abonelik sözleşmesinin feshedildiğini aboneye bildirmekle yükümlüdür.

(4) Fesih işleminden sonra işletmeci borcu olan abonelere geri kalan alacakları için en
geç dört ay içinde son fatura gönderir. Bu süre sınırı, son faturaya uygulanan gecikme faizi ve
yasal takipten doğan faturalar için geçerli değildir.

(5) Aboneden daha önce alınan depozito, avans gibi ücretler veya abone alacakları var
ise, mahsuplaşmayı müteakip kalan tutar on beş gün içinde işletmeci tarafından aboneye iade
edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan (h) maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, (ı) ve (i) maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Taahhütsüz abonelik sözleşmelerine son verme isteklerinden dolayı cezai şart veya
cayma bedeli ve benzeri isimler altında bedel uygulanacağına dair kayıtlar,”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Baş-

kanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

28/7/2010 27655
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI HUKUK

MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI VE 

ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Baş-

kanlığı teşkilatında istihdam edilecek hukuk müşavirleri ve avukatların mesleğe alınma ve

atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkanlık teşkilatında bulunan hukuk müşaviri ve

avukat kadrolarına atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar

Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,

b) Başkanlık: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

c) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak yazılı ve sözlü veya

sözlü sınavı,

ç) Giriş Sınavı Kurulu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınav kurulunu,

d) KPSS (B):  B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan türü 3’ü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) Başkanlığa ait hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına, boş kadro ve

ihtiyaç durumuna göre, KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı

ve/veya sözlü sınavı sonundaki başarı sıralamasına göre atama yapılır.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları

gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş

sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak,
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c) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine

sahip olmak.
Giriş sınavının duyurulması
MADDE 7 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru

tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri
ve zamanı, KPSSP3 asgari puan, atama yapılması planlanan azami kadro sayısı, kadronun sınıfı
ve derecesi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete’ de,
yurt düzeyinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Başkanlık internet
sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru işlemleri ve sekretarya hizmetleri
MADDE 8 – (1) Sınava başvuru, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya

da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Sınava katılmak isteyen adaylar, Başkanlıktan veya Başkanlık internet adresinden

temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri forma eklerler:
a) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların dip-

loma denklik belgesinin onaylı örneği),
b) Üç adet vesikalık fotoğraf,
c) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
ç) Özgeçmiş,
d) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
(3) Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa

teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.
(4) Posta ile yapılan başvurularda, yukarıdaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda be-

lirtilen son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer alan giriş sınavı ve Kurulla ilgili sekretarya hizmetleri İnsan
Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında, bu bi-

rimde görev alan şube müdürleri ile hukuk müşavirleri ve/veya avukatlardan oluşmak üzere
İnceleme Komisyonu kurulur.  Bu Komisyon,  sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan baş-
vuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. İstenilen şart-
lardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek
puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere
bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana
sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Başkanlık internet sitesinde
duyurulur.

Sınav konuları
MADDE 10 – (1) Sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku
b) Medeni Hukuk
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c) Borçlar Hukuku
ç) Ticaret Hukuku
d) Medeni Usul Hukuku
e) İcra ve İflas Hukuku
f) İdare Hukuku
g) İdari Yargılama Hukuku
ğ) Ceza Hukuku
h) Ceza Usul Hukuku
ı) İş Hukuku.
(2) Başkanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla

ilave konular da belirleyebilir.
Sınav kurulu
MADDE 11 – (1) Sınav Kurulu, Başkan veya belirleyeceği bir Başkan Yardımcısının

başkanlığında I. Hukuk Müşaviri ve İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı ile
daire başkanı düzeyindeki yöneticiler,  hukuk müşaviri veya üniversite öğretim üyeleri arasın-
dan Başkan onayı ile belirlenen başkan dâhil en az beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Baş-
kanlık dışından sınav kuruluna görevlendirilen asil üye sayısı ikiyi geçemez. I. Hukuk Müşaviri
ve  İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kurulun doğal üyesidir.  Asil üyelerin
herhangi bir nedenle sınav kuruluna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre
Sınav Kuruluna katılırlar.

(2) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınav-
larda görev alamazlar.

Sınav kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Sınav Kurulu,   sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların

sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.
(2) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sıra-

sında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte be-
lirtmek zorundadır.

Sınavın değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Sınavın sadece yazılı yapılması hâlinde, Sınav Kurulu, sınav kâğıt-

larını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı
zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu, kâğıtların
numaralarının yer aldığı cetvele her üye tarafından ayrı ayrı yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte
Sınav Kurulu başkanına teslim edilir. Yazılı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak ya-
zılı sınav başarı notu belirlenir. Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendir-
mesinin neticelendiği günü takip eden beş gün içinde Başkanlığın internet sayfasında yayın-
lanmak suretiyle duyurulur. Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Ya-
zılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Sadece yazılı sınav so-
nucuna göre atama yapılması halinde, bu sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere du-
yurulan azami  boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının
eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
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(2) Sınavın yazılı ve sözlü yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava
çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava
çağrılır. Sözlüden başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sı-
nav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması en yüksek not alandan
başlamak üzere belirlenir.

(3) Sınavın sadece sözlü yapılması halinde, başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek
not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği duru-
munda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(4) Sözlü sınavda adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu

tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için
onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda
başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların
aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı

puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen hukuk müşaviri
ve avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluş-
turulan liste Başkan onayına sunulur. Başkanın onayladığı başarı listesi Başkanlık internet si-
tesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bil-
dirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından
itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Ya-
pılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve her halde en geç on beş
gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 15 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyan-

da bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
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Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav

belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Başkanlıkça

saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atama ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 17 – (1) Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanmak üzere yapılan giriş

sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı,

d) Mal bildirimi.

Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atama

MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı

kadar aday, başarı sıralamasına göre hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanırlar. Asıl

listeden hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli se-

beplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılan-

ların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Bildirim

MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürür-

lüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel

Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Başkanı yürütür.
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İzmir Üniversitesinden:
İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2009 tarihli ve 27381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir
Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(7) Mütevelli Heyet; ilgili mevzuat hükümlerine göre yılda en az dört defa toplanır ve
kararlar alır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyetini olağanüstü de toplantıya ça-
ğırabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Başkan: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (NİŞANTAŞISEM): Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/10/2009 27381

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/4/2013 28625
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d) Mütevelli Heyeti: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 –  (1) Merkezin amacı; ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında

verilecek eğitim programlarını düzenleyerek kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş-
birliğini geliştirerek, Üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının
beceri ve bilgilerini attırmaktır.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları düzenlemek,
b) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda,

ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar planlamak
ve düzenlemek,

c) Rektörlüğe bağlı bölümlerde bu amaçla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyo-
nunu sağlamak,

ç) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak,
uzmanlık alanını kapsayan eğitim programları sunmak,

d) Bölümlere destek olacak branşlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri
daha da yetkin kılmak,

e) Planlanmış olan tüm eğitim programlarını yaşam boyu öğrenme, sertifika program-
ları, farklı kesimlere günlük konferanslar, meslek edindirme eğitimleri, kamu ve özel kuruluş-
lara iş birliği eğitimleri gibi yollarla gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam za-

manlı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün kesintisiz altı aydan
fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür gö-
revlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,
b) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak,
d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,
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e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe
sunmak,

f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın

onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Müdür dâhil görevlendirilen
en az beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye
tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla
Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçi-
lir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda dü-

zenleyip geliştirmek, Rektörlük kanalıyla Mütevelli Heyetine sunmak ve onaylananları yürüt-
mek,

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değer-
lendirmek,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin

öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde
kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı
ile iki yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye
yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Mü-
dürün çağrısı üzerine toplanır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları çerçevesindeki görüş ve önerilerini Müdürlüğe
bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine, Rektör ve Mütevelli Heyet tara-
fından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan, bu yetkisini Rektöre

veya Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2013/4)

MADDE 1 – 7/5/2010 tarihli ve 27574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında
Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)’in 3 üncü mad-
desinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“p) Haksız Ödeme: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik devlet yar-
dımları kapsamında organizatöre yapıldığı tespit edilen her türlü fazla ve/veya yersiz ödemeyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Organizatörler, geçici belgenin geçerlilik süresi içerisinde 9 uncu maddenin yedinci
fıkrasında belirtilen asgari katılımcı şartını sağlayan en az dört Milli Katılım Organizasyonu
gerçekleştirmek zorundadır. ”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) Belge sahibi organizatörlerden B sınıfı belgeye sahip olanlar bir takvim yılı içeri-
sinde en az beş, A sınıfı belgeye sahip olanlar en az on yurt dışı fuar organizasyonunu düzen-
lemek zorundadır. 9 uncu maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında be-
lirtilen asgari katılımcı şartlarını sağlamayan yurt dışı fuar organizasyonları bu kapsamda dik-
kate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(11) Bu maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan asgari
katılımcı sayılarına ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığı, katılımcıların yurt dışı fuar destek
mevzuatında yer alan yükümlülükleri yerine getirip getirmediği hususu dikkate alınarak Ba-
kanlıkça ayrıca değerlendirmeye tabi tutulur.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Organizatöre haksız ödeme yapıldığının Bakanlıkça tespiti ve organizatörün verilen
süre içerisinde gerekli tutarı ödememesi halinde, 15 inci maddede belirtilen teminat öncelikli
olarak bu haksız ödemenin karşılanması için kullanılır. Ayrıca, organizatörlerin Yurtdışı Fuar
Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine aykırı fiillerde bulunarak katılım-
cıların mağduriyetlerine sebep olduğunun hukuki yollarla tespit edilmesi ve mağduriyete ilişkin
bedelin organizatörden tahsil edilmesinin mümkün olmaması durumunda, geçici belge veya
belgelerinin iptal edilip edilmemelerine bakılmaksızın, bu teminat tutarı söz konusu mağduri-
yetin giderilmesi için de kullanılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Organizatörlerden;
a) A sınıfı belge sahibi olanlar 150 bin ABD Doları,
b) B sınıfı belge sahibi olanlar 250 bin ABD Doları,
c) Geçici belge müracaatında bulunanlar 500 bin ABD Doları,
tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankasındaki “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” he-

sabına teminat olarak yatırmak veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunu Ba-
kanlığa teslim etmek zorundadır. Organizatör firmalar, Bakanlıkça teminat mektuplarının ye-
nilenmesinin talep edilmesi durumunda teminat mektubunu yenilemek, Bakanlıkça teminatın
14 üncü madde kapsamında kullanılması durumunda ise kullanılan miktar kadar bedeli aynı
hesaba yatırmak veya bu bedel kadar kat’i banka teminat mektubunu Bakanlığa teslim etmek
zorundadır. Bildirim yazısının kendilerine gönderildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde
bu yükümlülüğü yerine getirmeyen organizatörlerin belgeleri iptal edilir.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

20 Haziran 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28683 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

 
  



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2013 – Sayı : 28683 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FABRİKAMIZIN 2013/2014 KAMPANYA DÖNEMİ ATIK SU ARITIM TESİSİ 

İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/78494 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27/ERZİNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00        0 446 223 91 67 

c) Elektronik posta adresi  : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 yılı Kampanya döneminde Atık 

su arıtım tesisi işletilmesi bakım ve onarım ±%20 

toleranslı 110 Gün süreli hizmet işidir  

  Çalışacak Personel:1 Ad Çevre mühendisi olmak üzere 

Toplam 11 Adet İşçi ±%20 Toleranslı 110 Gün (Toplam 

1287 Yevmiye) 

b) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Atık su arıtım tesisi 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) İşin süresi : 2013/2014 Kampanya Dönemi süresince (±%20 toleranslı 

110 Gün) 

c) Tarihi ve saati : 05/07/2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: (İdari şartnamede belirtilmiştir.) 

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.1.2 İş deneyim belgesi: İhale konusu iş ve benzer işlere ait teklif edilen bedelin % 30 

undan az olmamak üzere tek sözleşmeye ait iş deneyim belgesi verilecektir. 

4.1.3 Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede personel çalıştırmaya dayalı hizmet 

işleri kabul edilecektir. 

4.2 İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.3. İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 

KDV dahil 100,00.-TL. (Y.Yüz.TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının 

satın alınması zorunludur.  

5 - Teklifler 05.07.2013, saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası – Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KIRKBEŞ) 

takvim günü olmalıdır. 

9 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

10 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5249/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2013/2014 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlanması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/78490 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya Döneminde 

her vardiyada 17 işçi olmak üzere toplam 51 işçi ile ±%20' 

toleranslı 80.000 ton kristal şekerin  ±%20 toleranslı 75 

gün süresince ambalajlanması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2013/2014 

Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 75 gün). 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 03/07/2013 Çarşamba günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00,- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5251/1-1 

—— • —— 
MUHTELİF EBAT VE GRAMAJLARDA MATBAA KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı olan 13 kalem muhtelif ebat ve 

gramajlarda matbaa kağıdı alımı 03 Temmuz 2013 Çarşamba günü saat: 15.30’da kapalı teklif 

alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel  : (0 312) 310 48 40 / 263-274-364 5291/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

27.05.2013 tarih ve 28659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kara Alanlarında Açılacak 

Kuyularda Log Hizmet Alımı”  ihalemizin son teklif verme tarih ve saati 02.07.2013 Saat: 14.00’e 

uzatılmıştır. 5324/1-1 
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TÜRBİN YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

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

“Türbin Yedekleri Temini Mal Alım İşi” açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/76190 

1 - İdarenin 

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

Müdürlüğü Milas/Ören Karayolu 40. Km. PK: 27 Ören-

Milas-MUĞLA 

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

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

2 - İhale konusu işin 

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

Müdürlüğü'ne bağlı Kemerköy Termik Santralı'nın 

türbin revizyonlarında kullanılmak üzere 79 kalem (141 

set ve 348 adet) türbin yedek parçasının temini ve 

teslimi işidir. 

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

Müdürlüğü Ören Milas/MUĞLA 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 

120 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

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

Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08/07/2013 Pazartesi, saat 14:00 

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

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

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

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

Milas Şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 no’lu hesabına yatırmak zorundadır. 

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

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

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

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

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

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

olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları 

zorunludur. 

2 - Teklifler, 08/07/2013 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve 

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

gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz. 

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

yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 
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4 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir. 

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

günü olmalıdır. 

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İsteklilerin orijinal parça teklif etmeleri durumunda yetkili satıcılık ve/veya 

imalatçılığı gösterir belgeler 

7.1. İstekli imalatçı ise isteklinin yetkili imalatçı olduğunu gösterir belge/belgeler 

7.2. İstekli yetkili satıcı ve yetkili temsilci ise isteklinin yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösterir belge/belgeler 

7.3. İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise istekli tarafından, 

yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunulan "Serbest Bölge Faaliyet Belgesi". İsteklilerin 

muadil parça teklif etmeleri durumunda yukarıda sayılan belgelerle birlikte ilgili teknik 

şartnamenin 5. maddesinde yer alan muadil parçalara ilişkin referans belgeleri de tekliflerle 

birlikte sunulacaktır. 

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

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu mal alımı ihalesi EÜAŞ 

Genel Müdürlüğü'nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 ncü maddesinin (g) bendi 

kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında 

yapılacaktır. 

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

 5261/1-1 

—— • —— 

BASKILI EKMEK TAŞIMA ÇANTASI ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1. Fabrikamız satış mağazalarında kullanılmak üzere 45.000 Adet baskılı ekmek taşıma 

çantası (50 cm X 35 cm), teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2. Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 

3. Teklifler en geç 27.06.2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 5275/1-1 

————— 
TEFLON TAVA ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere 550 adet teflon tava, teklif alma yoluyla 

alınacaktır. 

2. Tavaların numuneleri fabrikamız satın alma şefliğinde görülebilir. 

3. Teklifler en geç 28.06.2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve 

Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 5276/1-1 
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8 ADET JEOTERMAL KAYNAK 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; 8 (sekiz) adet Jeotermal Kaynak 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. 

 

2009/121 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Köşk İlçesi, Baklaköyü, Alanı:234,89 Ha, Pafta: M20a1 

Taban İhale Bedeli: 75.000,00 TL, Geçici Teminatı:2.250,00 TL, İhale Saati: 14:30 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 

Sağa (Y) 593 000 593 000 595 969 

Yukarı (X) 4 194 877 4 196 000 4 195 999 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6. Nokta 7. Nokta 

Sağa (Y) 598 000 598 000 598 594 598 813 597 850 597 346 596 689 

Yukarı (X) 4 195 999 4 195 700 4 195 999 4 195 999 4 195 500 4 195 302 4 195 999 

 

2009/132 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Davutlar Beldesi Alanı:0,44 Ha, Pafta: M18b4 

Taban İhale Bedeli:75.000,00TL, Geçici Teminatı: 2.250,00TL, İhale Saati: 14:40 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 

Sağa (Y) 523 676 523 662 523 611 

Yukarı (X) 4 185 590 4 185 459 4 185 611 

 

2009/142 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Merkez Çulhalar Köyü Alanı: 2500,0 Ha, Pafta: M19a3, M19d2 

Taban İhale Bedeli: 50.000,00TL, Geçici Teminatı:1.500,00 TL, İhale Saati: 14:50 
 

 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 

Sağa (Y) 556 000 566 000 556 000 

Yukarı (X) 4 179 000 4 179 000 4 174 000 

 

2009/143 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Merkez, Bademli Köyü, Alanı: 4263,33 Ha, Pafta:M19b3, M19c2 

Taban İhale Bedeli:50.000,00 TL, Geçici Teminatı:1.500,00 TL, İhale Saati: 15:00 
 

 1. Nokta 2. Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 581 000 588 000 588 000 587 870 585 663 584 536 

Yukarı (X) 4 179 000 4 179 000 4 171 760 4 172 215 4 171 584 4 171 866 

 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta ------- 

Sağa (Y) 584 750 584 000 584 000 582 276 581 000 ------- 

Yukarı (X) 4 172 000 4 172 606 4 174 000 4 174 000 4 175 032 ------- 
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2010/175 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Didim İlçesi, Alanı:3260,44 Ha, Pafta:N18a2, N18a3, N18b4 

Taban İhale Bedeli: 150.000,00 TL, Geçici Teminatı:4.500,00 TL, İhale Saati: 15:10 

 

 1. Nokta 2. Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 518 800 519 000 519 000 520 044 521 000 

Yukarı (X) 4 141 937 4 141 717 4 141 000 4 139 781 4 135 000 

 6. Nokta 7. Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa (Y) 524 142 525 000 525 246 522 032 516 734 

Yukarı (X) 4 135 000 4 134 000 4 134 000 4 131 818 4 133 957 

 

2010/176 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Söke İlçesi, Alanı:4583,15 Ha, Pafta: M18c1, M18c2, M18c4 

Taban İhale Bedeli: 200.000,00 TL, Geçici Teminatı: 6.000,00 TL, İhale Saati: 15:20 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 532 000 532 022 532 063 532 298 532 251 

Yukarı (X) 4 173 000 4 172 978 4 173 037 4 172 803 4 172 749 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa (Y) 535 000 532 387 532 524 532 387 524 000 

Yukarı (X) 4 170 000 4 168 572 4 168 555 4 168 572 4 164 000 

 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta 15.Nokta 

Sağa (Y) 523 643 523 582 523 510 523 561 523 500 

Yukarı (X) 4 167 214 4 167 194 4 167 869 4 167 947 4 168 500 

 

2010/180 Nolu Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, İncirliova İlçesi, Köprüova Köyü, Alanı:2025,52 Ha, Paftalar: M19a2,M19b1 

Taban İhale Bedeli:50.000,00 TL, Geçici Teminatı: 1.500,00 TL, İhale Saati: 15:30 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 567 000 561 237 560 500 568 500 568 125 

Yukarı (X) 4 199 000 4 199 639 4 202 000 4 202 000 4 199 000 

 

2010/188 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları 

Aydın İli, Germencik İlçesi, Alanı: 391,52Ha, Paftalar:M19a1 

Taban İhale Bedeli:50.000,00 TL, Geçici Teminatı: 1.500,00 TL, İhale Saati: 15:40 

 

 1. Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 549 900 549 698 548 160 548 154 548 125 548 000 548 000 

Yukarı (X) 4 201 400 4 201 171 4 201 150 4 200 077 4 200 000 4 200 000 4 199 666 

 8. Nokta 9.Nokta 10.Nokta 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta 

Sağa (Y) 547 920 548 025 545 500 547 145 546 848 546 640 544 564 

Yukarı (X) 4 199 454 4 201 100 4 201 100 4 198 440 4 198 477 4 198 725 4 201 993 
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İhale tarihi: 02/07/2013, Saat: 14:30’da 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 02/07/2013 tarihi saat 14:30’a 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 100,00 TL’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. 5258/1-1 
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RESTORASYON VE ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ İLANI 

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda 

yeri ve nitelikleri belirtilen eski eser tescilli hamam ve arsası, ihale şartnamesinde ve aşağıda 

belirtilen şartlar dahilinde; rölöve, restitüsyon ve çevre düzenlemesi projeleri ile Koruma 

Kurulunca onaylanacak hamam veya yeniden işlev verilmesine ilişkin mimari ve mühendislik 

bütün uygulama projelerinin hazırlatılarak uygulanması ve işletilmesine ilişkin ’10.09.2008 tarih 

ve 26993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon ve Onarım 

Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ çerçevesinde, aynı 

yönetmeliğin 24-1/a maddesi gereği ‘Açık Teklif Yöntemi’ ile 20 (yirmi) yıllığına, Restore Et-

İşlet-Devret modeli ile kiraya verilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 15.03.2013 tarih ve 

5891 sayılı Genel Müdürlük Makam Oluruna istinaden ihaleye çıkarılmıştır. 

İHALE KONUSU İŞİN ADI : Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettinveli Mahallesinde 

tapunun 336 pafta, 5205 ada, 1 parselde kayıtlı 

1.380,62 m2mesahalı, tarihi Deveci Hamamının 

restorasyon şartlı olarak 20 yıl süre ile kiralama işi. 

İDARENİN ADRES VE  : Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak, No:4, 38040, 

Kocasinan/Kayseri 

İLETİŞİM BİLGİLERİ  Tel: 0352 222 6640-3873, Fax: 0352 2310587, 

kayseri@vgm.gov.tr 

RESTORASYONA İLİŞKİN : 555.318,38 TL 

MUHAMMEN BEDEL  (beşyüzellibeşbinüçyüzonsekiztürklirasıotuzsekizkuruş) 

RESTORASYONA İLİŞKİN : 16.659,55 TL (Bu bedel muhammen bedelin %3’dür.) 

GEÇİCİ TEMİNAT   (Onaltıbinaltıyüzellidokuztürklirasıellibeşkuruş) 

İŞLETME TEMİNATI  : İhale sonucu oluşacak yıllık kira bedelinin %6’sıdır. 

İHALE GÜNÜ/SAAT VE YERİ : 02/07/2013 Saat 11:00’de Kayseri Vakıflar Bölge 

Müdürlüğünde. 

TEKLİF ZARFLARININ : Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Bürosu. 

VERİLECEĞİ YER VE 

SON TESLİM TARİHİ : 02/07/2013 Saat 11:00 

İHALE DÖKÜMANI  : Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınacaktır. 

DÖKÜMAN BEDELİ : 250 (İkiyüzelli) TL 

1 - Yukarıda her türlü özelliği belirtilen taşınmaz üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 

15.03.2013 tarih ve 5891 sayılı Genel Müdürlük Makam Oluru ve belirtilen asgari şartlara 

istinaden; 

a. Yüklenicisince tüm masrafları karşılanmak üzere ilk 3 yıl içerisinde eski eser tescilli 

Hamama ait röleve, restitüsyon, restorasyon, elektrik, tesisat vb. tüm mimari ve mühendislik 

projelerinin hazırlatılması ile Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kuruluna onaylatılması, restorasyonun idarenin teknik personeli denetiminde 

yapılarak tamamlanıp vakıf kültür varlığının Koruma Bölge Kurulunca verilecek fonksiyon 

doğrultusunda tüm izinlerin alınarak işletmeye açılması, aksi takdirde yapılan sözleşmenin fesh 

edilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatların İdaremize terk ve teberru edilmesi, ödenen 

kira ve yatırılan teminatın İdaremize irad kaydedilmesi, 
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b. Kira akdi süresinin sözleşme imzalanma tarihinden itibaren başlayıp, (3 yıl 

projelendirme, restorasyon ve onarım süresi + 17 yıl işletme süresi) 20 yıl olması, 

c. İdarenin izni olmadan restorasyon işlerinin başkasına devredilmemesi, yer teslim 

tarihinden itibaren her türlü güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, 

d.Kira ödemelerinin sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak üzere; 

(ilk üç yılın kirası her yıl yıllık peşin alınacaktır.) 

birinci yıl için aylık sabit ; 200,00 (ikiyüz) TL + ihale artış oranı. 

ikinci yıl için aylık sabit ; 200,00 (ikiyüz) TL + ihale artış oranı. 

üçüncü yıl için aylık sabit; 200,00 (ikiyüz) TL + ihale artış oranı. 

dördüncü yıl için aylık ;   1.300 (binüçyüz) TL + ihale artış oranı. 

sonraki yıllarda kira süresi bitimine kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline 

ÜFE(on iki aylık ortalamalara göre değişim % ) oranı eklenerek (önceki Yılın Aylık Kirası+ 

Yıllık ÜFE Artış Oranı karşılığı TL) hesaplanması, 

e. Restorasyon işi için her türlü masraflarla işin finansmanının yüklenici tarafından 

karşılanması ve Restorasyon bitene kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, 

f. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuata aykırı herhangi bir nedenle 

mahkeme kararına istinaden sözleşme süresi dolmadan tahliye edilmesi halinde yüklenici 

tarafından yapılmış olan masrafların talep edilmeyeceğine dair noterden taahütname verilmesi, 

g. Yüklenici tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat, vb. 

yükümlülükler konulmaması, 

h. Sözleşme süresi sonunda yüklenici tarafından eski eser yapının bakımlı, çalışır ve 

kullanılabilir şekilde, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdareye terk etmesi, 

şartlarıyla restorasyon ve onarım karşılığı uzun süreli kira ihalesine çıkarılmıştır. 

2 - İhaleye iştirak edecek istekliler ; ihale dökümanını mesai saatlerinde 08:00-12:00 ile 

13.00-17:00 saatleri arasında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında Yatırım Emlak 

Şube Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir. İhale dökümanı satış bedeli 250,00 

(İkiyüzelli) TL olup Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.C Vakıflar Bankası Kocasinan 

Şubesi IBAN TR270001500158007297093243 hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek 

yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dökümanı alınacaktır. 

3 - İhale 02/07/2013 tarihinde Salı günü saat 11:00’de Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak 

No:4 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak 

olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan 

koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. İstekli ihale dokümanlarının tümünün içeriğini dikkatli bir 

şekilde incelenmesi gerekir. Teklif verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya 

çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule 

uygun olmayan teklifler idare tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesinin 6.maddesine göre 

hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.maddesi doğrultusunda 02/07/2013 Salı günü saat 

11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sahabiye Mahallesi, Bor Sokak No:4 

Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale görevlisine 

imza karşılığında teslim edilecektir. 

6 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri (ek-1), teklifleri 

kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir. 

a) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe (ek-2) uygun olarak hazırlanacak teklif 

mektubunu koyacakları kapalı iç zarf, 
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b) Kanuni ikametgâh belgesi (2013 yılında alınmış olacak, Şirketlerde bu belge 

aranmayacaktır.) 

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.(ek-3) 

d) 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 Odası siciline kayıtlı 

olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti. 

d1) 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 sureti (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.2013 yılında alınmış olmalı.) 

d2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli sureti. (2013 yılında alınmış) 

e) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi. 

e1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi. 

e2) Tüzel kişi olması halinde 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.) 

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

noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi. (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.) 

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi. (ek-4) 

h) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe (ek-5) uygun referans mektubu (muhammen 

bedelin %20'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi, Banka Genel Müdürlük 

veya Şubesinden teyiy yazılı olacaktır. Teyitlerin enaz iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir. ) 

*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri 

bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair 

ekli örneğe (ek-6) uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi. 

j)İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak ekli örneğe uygun (ek-7) 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. 

k) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti 

İstekliye ait restorasyon işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin noter tasdikli 

sureti veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece tasdikli sureti veya isteklinin restorasyon 

işine ilişkin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faalitleri 

arasında restorasyon işi ile ilgili bir husus bulunmaması halinde restorasyonu benzer iş bitirme 

belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin şartname ekine (ek-8) uygun alt 

yüklenici taahütnamesi vermesi gerekir. 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2013 – Sayı : 28683 

 

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

yazılı beyanı.(ek-9) 

m) İdarenin göstereceği banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı 

makbuzu veya Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli 

örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı, ek-10) 

n) Teklifi mektubu (6. maddeye göre hazırlanmış, ek-2) 

o) Teknik Personel taahhütnamesi vermesi, ek-11) 

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

belgeleri vermek zorundadır. 

r) İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni, 

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf 

kapatılıp üzerine Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, 

isteklinin adı-soyadı ve/veya şirket adı-ticari ünvanı ve açık adresi yazılarak ihale günü ve saatine 

kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne verilecektir. 

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

kabul edilmeyecektir. 

8 - Bu iş için yapılmış tüm ilan bedelleri ve %05.69 ihale karar pulu damga vergisi 

sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir. 

9 - İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 5307/1-1 

—— • —— 

GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 424,15 TL ile en çok 36.762,22 TL arasında değişen; 

24/06/2013 günü saat: 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 42,42 TL, en çok 

3.676,22 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, tanker, kapalı kasa kamyonet, 

motorsuz iki tekerli römork vb cinsi 23 (yirmiüç) adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. 

Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya adresindeki ihale salonunda 25/06/2013 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 adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) 

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. (KDV Dahil) bedel 

karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden 

alınabilir. 

İlan olunur. 5299/1-1 
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GÜMRÜK MEVZUATI VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 200.-TL. ile en çok 35.588,80.-TL. arasında değişen; 

27/06/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 20.-TL., en çok 

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

tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil kamyonet, minibüs, kamyon, çekici 

vb 52 adet araç; açık artırma suretiyle, Büyükalp Cad. 2. Nolu Kapı Girişi (Elazığ Yolu üzeri 

Total Akaryakıt İstasyonu Karşısı) Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Karayolları 9. Bölge 

Müdürlüğü Toplantı ve Seminer salonunda 28/06/2013 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. 

Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr 

ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (412) (257 43 78) 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. bedel karşılığı 

Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 5250/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Kalegaz Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. 

ADRESİ : Bilinmiyor. 

İmarın 26188 ada 8 (yeni 14) parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje 

hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 08.03.2013 gün ve 130/6584 sayılı tesbit zabtına istinaden 

Belediye Encümeninin 25.04.2013 gün ve 3134 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 32. 

maddesi gereğince anılan yerin tasdikli projesine uygun hale getirilmesi, 21.03.2013 gün ve 1847 

sayılı kararı ile de İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 910.79 TL. tutarında para 

cezası tahakkuk ettirilmesi hüküm altına alınmış olup, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere 

adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka 

adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 21.03.2013 gün ve 1847 ve 25.04.2013 

gün ve 3134 sayılı kararlar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine 

kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 5301/1-1 

—— • —— 
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

DÜZELTME İLANI 

TÜRMOB DİSİPLİN KURULUNDAN 

14 Haziran 2013 gün ve 28677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TÜRMOB Disiplin 

Kurulu Kararlarında, ilanın 1. Sırasında yer alan Namık Kemal DEMİRKAPILI’ya “Meslekten 

Çıkarma” cezası verilmesine ilişkin duyuruda cezanın uygulanmasına 18.05.2013 tarihinde 

başlandığı halde, sehven 18.05.2012 tarihi yazılmıştır. 

İlanen duyurulur. 5283/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: BMS Mutfak Eşyaları Su Arıtma Sistemleri Çalışanları Dayanışma Vakfı. 

VAKFEDENLER: BMS MUTFAK EŞYALARI SU ARITMA SİSTEMLERİ İNŞAAT 

SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İZMİR 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 30/04/2013 tarih, E: 2012/14248, K: 2013/7220 sayılı 

onama ilamı ve İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26/06/2012 tarih, E. 2012/359, 

K.2012/279 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vakıf senedinin 6. maddesinde hükme bağlanan üyeleri arasında 

dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit. 

YÖNETİM KURULU: Faruk CAN, Güngör KURNAZ. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Genel Kurulca tespit olunacak usul ve esaslara göre eğitim 

amaçlı kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5280/1-1 

————— 
Berdan Tarih ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı Tarsus 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

24/04/2013 tarihinde kesinleşen, 29/01/2013 tarih ve E: 2011/418, K: 2013/42 sayılı ilamına 

istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 5279/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 14. İcra Müdürlüğünün 2003/6894 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5254/1-1 

————— 

İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/647 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5255/1-1 

————— 

İstanbul 50. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/318 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5256/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle İlçesi, Karacakaya Mahallesi, 62225 ada 1 nolu parsel, Belediye 

Encümenimizin 14/3/2013 gün ve 439/1027 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye 

Encümeninin 9/5/2013 gün ve 1208/2536 sayılı kararları ile onaylanan 84275/Ek1 nolu 

Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 5296/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2013/4890 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Kabulü

Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen

BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği
— Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet  Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik 
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 
— Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
— Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği ve

Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği
— İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ

(İhracat: 2010/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/4)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI
— Danıştay İkinci, Onbirinci ve Ondördüncü Dairelerine Ait Kararlar

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


